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UŽDAVINIAI:

Pavadinimas: „Du pasauliai“

Žanras: dokumentinis

Trukmė: 51 min.

Filme „Du pasauliai“ pasakojama apie vienos šeimos kasdienį gyvenimą. Dvylikametė 
Laura kartu su tėvais gyvena kaime. Jos tėtis dirba šaltkalviu netoliese esančioje ga-
mykloje, o mama yra namų šeimininkė. Kartu su tėvais Laura važinėja dviračiu, rengia 
piknikus, žaidžia stalo žaidimus, eina į čiuožyklą. Kartu su draugėmis renka žurnalų iš-
karpas, žaidžia kompiuterinius žaidimus, mėgsta padūkti, per pamoką klasėje diskutuo-
ja, kas yra namai. 

Abu Lauros tėvai yra kurtieji, jie kalba tik gestų kalba. Laura taip pat moka gestų kalbą, 
kurią išmoko natūraliai, nes nuo mažens matė tėvus bendraujant tarpusavyje ir su ja tė-
vai bendravo gestais. Todėl ji padeda tėvams „susikalbėti“ su girdinčiųjų pasauliu. „Kai 
man buvo treji metai, aš jau pedėdavau tėvams“, – prisimena  Laura.

Filme realistiškai parodytas šeimos gyvenimas bei Lauros mintys apie savo tėvus ir save. 
Mergaitė yra kasdienio tėvų gyvenimo dalyvė – ji padeda mamai parašyti CV, padeda 
tėvams pirkti mobilųjį telefoną ir anglis, eina į įvairias įstaigas, jai netgi tenka versti ma-
mai pokalbį su mokytoja apie savo pačios mokslo rezultatus. Laura turi kur kas daugiau 
žinių apie gyvenimą, negu jos bendraklasiai, ir yra nepaprastai brandi pagal savo amžių. 

Laura gyvena tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų pasaulio. Mergaitei ne visada būna lengva, ją 
aplanko liūdesys ir vienišumo jausmas, jos jausmai svyruoja tarp nerimo, nusivylimo ir 
meilės savo tėvams.  

Filmo tikslinės auditorijos negalima būtų apibrėžti: jis skirtas tiek suaugusiesiems, tiek 
vaikams, girdintiems ir kurtiems žmonėms, jis kalba apie šeimą, tėvų ir vaikų santykius.

• Suteikti aptarimo dalyviams galimybę pasidalyti įspūdžiais ir išsakyti 
jausmus po filmo.

• Ugdyti moksleivių toleranciją ir empatiją kitokiam asmeniui, neįga-
liesiems ir jų artimiesiems.

• Paskatinti moksleivius pasigilinti į šeimos, tėvų ir vaikų santykius.

VEIKLŲ EIGA:

Pasiruošimas filmo 
peržiūrai

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

Pasiruošta tema, popieriaus 
lapai, rašikliai

Pasiruošti klausimai

Pasiruoštas rodymui filmas, 
kompiuteris, ekranas, multi-
medija projektorius.
Popierius, tušinukai

Įžanga

Filmo peržiūra

Filmo aptarimas

5
min

20
min

10
min

Pasiruošti klausimai ir būdai, 
kaip įtraukti kuo daugiau vaikų

Diskusija remiantis 
filmu, susiejant su 
gyvenimu

15
min

Markeriai, tušinukai, flomaste-
riai, didelis popieriaus lapasApibendrinimas

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

5
min

51
min

Veiksmo vieta: Lenkija

Kalba: lenkų, lenkų gestų (anglų k. subtitrai)

Scenarijaus autorius ir režisierius: Maciej Adamek

Operatorius: Mateusz Skalski

Sukūrimo data: 2016 m. 

Tema: Šeimos tarpusavio santykiai, kai tėvai yra neįgalieji ir vaikui tenka daugiau 
atsakomybės palyginti su bendraamžiais. 

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: 6–12 klasių moksleiviams.

Trukmė: Pasiruošimas filmui - 20 min. Filmo peržiūra - 51 min. Filmo aptarimas -25-
70 min. (atsižvelgiant į tai, kokiu metu jis atliekamas ir kokioje aplinkoje).

Susijusios žmogaus teisės: Teisė į savo nuomonę, teisė į lygybę ir nediskrimina-
vimą, teisė į asmeninį gyvenimą.
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PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Geresnei atmosferai sukurti siūloma diskusiją vesti mokiniams sėdint 
ratu/puslankiu, kad jie galėtų vieni kitus geriau matyti ir bendrauti. Patalpą 
iš anksto reikėtų paruošti taip, kad vaikai lengvai galėtų vėliau susėsti ratu 
ar puslankiu. 

Filmo peržiūra gali vykti ir didesnėje auditorijoje, salėje.

Vaikams svarbu priminti taisykles: „Kalbam po vieną“, „Išklausome vie-
nas kitą“ ir „Gerbiam vienas kito nuomonę“. Jei peržiūra ir diskusija vyksta 
didesnėje auditorijoje ar salėje, būtų gerai, kad vaikas, kuris pateikia klau-
simus ar atsakinėja į diskusijos klausimus, galėtų kalbėti per mikrofoną ir 
auditorija jį gerai girdėtų. 

Šiandien vis daugiau kalbama apie neįgaliųjų problemas, su kokiomis 
problemomis susiduria tėvai, augindami neįgalų vaiką. Vis daugiau neįgalių 
vaikų mokosi bendrojo lavinimo mokyklose kartu su sveikaisiais vaikais. Pri-
imdama kito žmogaus kitoniškumą, visuomenė vis giliau pažįsta pati save. 
Tačiau retai kalbama apie tai, kaip auga vaikai, kurių tėvai yra neįgalūs, su 
kokiomis problemomis ir iššūkiais jie susiduria. Neįgalieji būna ne tik vaikai, 
bet ir tėvai, šeimos būna skirtingos. Apie tokį atvejį ir pasakoja filmas „Du 
pasauliai“.

Pagrindinė filmo herojė dvylikametė Laura kartu su tėvais gyvena kaime. 
Abu jos tėvai yra kurtieji, jie nekalba šnekamąja kalba, tik gestų. Laura taip 
pat moka gestų kalbą, kurią išmoko natūraliai, nes nuo mažens matė tėvus 
bendraujant tarpusavyje ir su ja tėvai bendravo gestais. Todėl Laura padeda 
tėvams „susikalbėti“ su girdinčiais žmonėmis. Kurčių tėvų girdintieji vaikai 
vadinami CODA vaikais, jie dažnai nuo mažens tampa vertėjais savo kur-
tiems tėvams bei savotišku „tiltu“ tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų pasaulio.

Įprasta, kad vaikystė apibūdinama kaip nerūpestingas gyvenimo tarpsnis. 

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS
(SKIRTA MOKYTOJAMS LENGVIAU PASIRUOŠTI TEMAI):

Pasiruošimas filmo 
peržiūrai

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

Pasiruošta tema, popieriaus 
lapai, rašikliai

Pasiruošti klausimai

Pasiruoštas rodymui filmas, 
kompiuteris, ekranas, multi-
medija projektorius.
Popierius, tušinukai

Įžanga

Filmo peržiūra

Filmo aptarimas

5
min

20
min

10
min

Pasiruošti klausimai ir būdai, 
kaip įtraukti kuo daugiau vaikų

Diskusija remiantis 
filmu, susiejant su 
gyvenimu

15
min

Markeriai, tušinukai, flomaste-
riai, didelis popieriaus lapasApibendrinimas

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

5
min

51
min

Prieš filmo peržiūrą svarbu pasirūpinti reikiamu kiekiu rašiklių ir lentelė-
mis su klausimais. 
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Pagrindinės filmo herojės Lauros vaikystė kiek kitokia, jos gyvenime dažnai 
išsitrina griežtos vaikų ir suaugusiųjų pasaulių ribos.  

Filmo veiksmas trunka vienerius mokslo metus – nuo rudens iki pavasa-
rio. Filmo pasakojimas nesudėtingas ir ramus, jame panaudojami tikri ka-
drai iš šeimos gyvenimo, namuose, scenos iš Lauros gyvenimo mokykloje 
ir įterpti keli seni namų videofilmai, kurie padeda mergaitei papasakoti žiū-
rovams šeimos istoriją, taip pat suteikia filmui tikroviškumo (matome Lau-
ros tėvus jaunystėje, mažytę Laurą, jau mirusius močiutę ir senelį). Filmo 
autoriai kartu su Laura veda žiūrovus per šeimos gyvenimą. Filmo epizodai 
neplėtojami, nekomentuojami ir nevertinami, jie teka kaip upė. 

Iš Lauros pasakojimo žiūrovai sužino, kad jos tėvai susipažino kurčiųjų 
stovykloje, įsimylėjo ir apsivedė. Iš pradžių jie bijojo turėti vaikelį, kad jis 
nebūtų kurčias ar nesirgtų kokia liga, bet paskui tėtis įkalbėjo mamą – „ir 
štai aš čia!“. Lauros seneliai buvo girdintieji, bet močiutė mirė mergaitei vos 
gimus, o senelis – kai jai buvo penkeri metai. 

„Aš nežinojau, kad mano tėvai kurtieji, ir aš tėvams paprasčiausiai saky-
davau, o jie man rodydavo pirštais, ir aš nežinojau, kas vyksta ir nesupratau 
jų, kartais supykdavau ir susinervindavau (video kadre mažytė Laura trep-
si kojomis), nes nesuprasdavau, kas vyksta aplinkui... Senelis taip pat man 
sakė, kad mano tėvai negirdi, kad turiu kalbėti su jais pirštais. Bet kai man 
buvo 3-4 metai, tai jau viską supratau, nes jau pradėjau eiti į darželį. Kai man 
buvo 3 metai, jau pradėjau padėti savo tėvams“ – prisimena Laura. Taip vos 
išmokusi kalbėti mergaitė tapo savo tėvų ausimis ir burna ir jiems ėmė pa-
dėti beveik visur už tylių namų sienų – parduotuvėje, pas gydytojus, banke. 

Lauros tėtis dirba šaltkalviu, jo darbas sunkus ir mechaniškas, toje pačio-
je darbovietėje tėtis dirba jau 25 metus. Epizodas iš tėčio darbovietės rodo, 
kad jo bendradarbiai įpratę ir moka perteikti paprastą darbui reikalingą 
informaciją, tačiau galima manyti, kad dirbant tarp girdinčiųjų jam trūksta 
paprasto kasdienio bendravimo su bendradarbiais. Namuose tėtis darštus, 
švelnus, rūpestingas. Kartais jis nepiktai papriekaištauja Laurai, kad ji turė-
tų daugiau padėti mamai, mėgsta „papamokslauti“, norėdamas, kad Laura 
geriau mokytųsi ir daugiau pasiektų gyvenime. Jis sako, kad netrukdys jai 
rinktis gyvenimo kelio, ji pati galės pasirinkti, kuo nori būti. Kalbėdamas su 
Laura, tėtis išsako savo gyvenimo vertybes: „Mokslas eina pirmoje vietoje. 

Tada eina namai, mašina, profesija, gyvenimas... Tada skurdas“.

Lauros mama yra namų šeimininkė, šiuo metu neturi, bet ieško darbo. 
Mama, kaip ir tėtis, domisi Lauros gyvenimu, klausinėja, kaip vyko egzami-
nas, paprastai užsistoja dukrą nuo tėčio priekaištų, kad ji nieko nenori, kad 
ne visada nori bendrauti su tėvais, tvarkytis. Kai Laura nevalgo ir į tėčio klau-
simą, ar turi problemų, atsako, kad neprivalo jam sakyti išpažinties, o paskui 
nueina nuo stalo, mama aiškina: „Ji nenori valgyti, ji nuėjo pailsėti. Sugrįš. 
Nuėjo į savo kambarį pailsėti.“ Dėl prastokų dukters pažymių mokykloje 
mama nepriekaištauja Laurai: „Gerai, kad bent jau ne neigiami pažymiai“.  

Lauros šeima gyvena gana uždarą gyvenimą, dėl kalbos barjero tėvai ne-
daug bendrauja su aplinkiniais. Tiesa, kaimo gyventojai yra įpratę, kad Lau-
ros tėvai kurtieji, ir šiek tiek moka su jais „susikalbėti“ (pvz., pinigus atnešusi 
paštininkė gestu paklausia mamos, ar ji pasiėmė siuntinį, kurį vakar palikusi 
prie durų, ir mama linktelėjusi galva atsako „taip“), bet tai - minimalus ben-
dravimas. Vis dėlto dėl palyginti ribotų socialinių šeimos ryšių Laura netam-
pa užsisklendusi ar pikta. Atrodo, ji niekuo nesiskiria nuo bendraamžių, per 
pamokas dalyvauja diskusijose, ji aktyvi, komunikabili, atvirai atsakinėja į 
draugių klausimus apie tėvus, mėgsta juoktis. Taip pat Lauros namai nėra 
uždari jos draugėms: mergaitės kartu karpo garsenybių nuotraukas iš žurna-
lų, žaidžia kompiuterinius žaidimus, o tėvams leidus draugės lieka pas Laurą 
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nakvoti. 

Filmo autoriai seka paskui Laurą, kai ji padeda tėvams ir verčia pokalbio 
dalyviams, ką tėvai sako gestais, bei aiškina tėvams, ką kalba girdintieji: par-
duotuvėje perkant mobilųjį telefoną ir įrankius namo remontui; sandėlyje 
perkant anglis; banke imant paskolą ir sudarant sutartį. Mergaitė eina su tė-
čiu pas gydytoją dėl pažymos automobiliui parkuoti; skambina darbdaviui ir 
praneša, kad tėtis susirgo ir kelias dienas neatvyks į darbą; lankosi ligoninė-
je, kai mamai atlieka tyrimus dėl galimybės atlikti kochlearinę implantaciją; 
netgi kaip vertėja dalyvauja mamos pokalbyje su klasės mokytoja aptariant 
savo pačios mokslo rezultatus.

Filme pamažu atsiskleidžia daugiau Lauros charakterio bruožų: ji gražiai 
bendrauja su tėvais, jaudinasi dėl jų saugumo, nesigėdija jų. Scena čiuo-
žykloje parodo, kad mergaitė rūpestinga savo tėvams: kai tėtis parkrenta, 
Laura natūraliai skuba padėti jam atsikelti. „Kažkada gėdijausi savo tėvų, 
bet teta ir mano šeima pasakė, jog svarbiausia, kad aš turiu juos. Taip pat 
pasakiau ir savo draugams, kurie iš jų juokėsi, kad svarbiausia, kad aš juos 
turiu, kad turiu tėvus“.

Tačiau piešdamas Lauros portretą režisierius nesistengia per daug jos 
pagražinti. Kaip ir kiti paaugliai, Laura beveik nepaleidžia iš rankų mobiliojo 
telefono, kartais nenori atsakinėti į tėvų klausimus, ar viskas gerai, ar neturi 
problemų, dar priduria, kad neprivalo atlikti išpažinties. Retsykiais žiovau-
ja, kai tėtis aiškina, kaip svarbu mokytis. Kalbėdama su drauge, Laura prisi-
pažįsta, jog būna, kad pasinaudoja tuo, kad tėvai negirdi, nes taip ramiau: 
„Tada jiems nereikia žinoti visokio šlamšto. Ir mamos į mokyklą nekviečia“. 
Filme yra komiška situacija, kai nenorėdama klausyti tėčio „pamokslo“, Lau-
ra ignoruoja jį paaugliams būdingu būdu – nusuka akis į šalį ir nematydama 
gestų tuo pačiu nutraukia pokalbį; bet čia ji pakliūva į savo pačios spąstus: 
tėvai tyčia pakeičia pokalbio temą ir ima klausti, gal ji nori ledų, bet nežiū-
rėdama į gestus Laura to nežino ir praleidžia progą suvalgyti ledų. Kaip ir 
daugelis jos amžiaus vaikų, Laura linkusi manyti, kad tėvai negali suprasti 
jos problemų, todėl ji jiems jų ir nepasakoja: „Mano tėvai nežino visų mano 
problemų ir rūpesčių. Jeigu jie negali suprasti, aš jiems paprasčiausiai ne-
pasakoju“. Ir jos svajonė, kuo norėtų būti, labai tipiška dabartinės kartos 
vaikams - vadybininke. O į mokytojos žodžius, kad Magda, Lauros draugė, 
mokosi geriau už ją, nors ir Laura yra gabi, mergaitė griebiasi ne visai sąži-

ningo pasiteisinimo, kad jos mama negali padėti jai ruošti pamokų taip, kaip 
Magdos mama.  

Filme rodomi vaizdai ir pasakojimai pamažu atskleidžia tvirtą nemato-
mą ryšį tarp Lauros ir tėvų. Galima pastebėti, kad šeimą suartina tradiciniai 
dalykai: valgymas kartu, pokalbiai prie stalo, bendri prisiminimai, kapinių 
lankymas, bendros pramogos: piknikas gamtoje, apsilankymas čiuožykloje, 
stalo žaidimai. Gal ir tai, kad dažnai padėdama tėvams Laura daug laiko pra-
leidžia kartu, prisideda prie to, kad ji turi daug geresnį ryšį su tėvais, negu 
dauguma jos bendraamžių, sukuria abipusį pasitikėjimą, suteikia šeimai ar-
tumo ir bendrumo jausmą. 

Filme atsiskleidžia kai kurios kurčių žmonių gyvenimo detalės: kurtieji kal-
ba gestų kalba; kai Laura mokykloje, mama su ja susirašinėja SMS žinutėmis; 
mama su drauge bendrauja gestais per skype, ryte šeimą pakelia šviesos ža-
dintuvas; apie paštininkės atėjimą kambaryje mamai signalizuoja mirksinti 
lempų šviesa : nuo durų skambučio namie pradeda mirksėti šviesos.  

Kartais Laura pasijunta vieniša, nes neturi su kuo pasidalyti savo min-
timis, ji varto nuotraukų albumą, prisimena girdinčius senelius ir galvoja, 
kad būtų gerai, jei seneliai būtų gyvi, ji galėtų pakalbėti su jais apie viską; 
jai trūksta žodinio bendravimo. Bet kartais užplūstantis vienišumo jausmas 
būdingas ir kitiems tokio amžiaus paaugliams... 

Paprastomis detalėmis filmo autoriai perteikia nerimasties ir neaiškios 
nuojautos jausmą - Laura žiūri į mėnulio pilnatį rudenėjančiame danguje; 
vienatvės pojūtį – Laura viena supasi ant sūpynių miškelyje, girdėti tik sū-
pynių girgždesys; namų jaukumo ir saugumo simbolis – languose deganti 
šviesa, kai vakaro prieblandoje Laura grįžta dviračiu iš mokyklos. Norėdami 
sustiprinti tylių namų įspūdį, filmo autoriai išryškina aplinkinius garsus: žio-
gų čirpimą, šuns lojimą, katino kniaukimą, sūpynių girgždesį, dviračio ratų 
traškėjimą važiuojant žvirgždėtu keliu. 

Laurai tenka ne tik padėti tėvams, bet ir dėl jų patirti emocinių išgyve-
nimų. Kalbėdamasi su drauge ji prisipažįsta: „Būna liūdna, kai žmonės įžei-
dinėja mano tėvus. Jie yra mano tėvai, šiaip ar taip“. Netiesioginį mamos 
menkinimą tenka pajusti darbo interviu duonos lazdelių pakavimo ceche. 
Mamos nepriima į darbą, nes, darbdavio teigimu, „kadangi prie gamybos 
linijos reikalingas greitas ir efektyvus bendravimas, negaliu garantuoti, kad 
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ji gali atitikti reikalavimus“, nors aki-
vaizdu, kad mama galėtų dirbti nesu-
dėtingą pakuotojos darbą, nes jam at-
likti nebūtina gera klausa, juo labiau, 
kad anksčiau mama dirbo pakuotoja. 

Laura daug žino apie tėvų negalią. 
Kai gydytojas klausia, ar mama nešio-
ja klausos aparatą, ar ji ką nors girdi 
su klausos aparatu, kokius garsus gir-
di, ar klausos aparatą nešioja nuolat, 
Laura neklausdama mamos pati atsa-
ko į šiuos klausimus, nes, matyt, ne 
pirmą kartą tenka apie tai aiškinti. Ji 
žino, kad tėvams daug kur reikia pri-
statyti įvairių pažymų, todėl sudarant 
sutartį dėl paskolos pati paklausia 
darbuotojo, ar būtina pristatyti pažy-

mą iš socialinio skyriaus. 

Dvylikos metų mergaitei tenka susidurti su tokiais terminais kaip socia-
linis skyrius, neįgalumo pašalpa, sprendimas dėl pensijos indeksacijos, pa-
skola, atlyginimas atskaičius mokesčius, mėnesio įmokos, šlifavimo įrankiai, 
nedarbingumo lapelis, mediciniai terminai apie ausies sandarą, kochlearinis 
implantas, pažyma dėl automobilio parkavimo neįgaliesiems. Laura padeda 
mamai rašyti jos CV ir kartu eina interviu dėl darbo. Iš Lauros žiūrovai sužino 
apie gestų kalbą ir kuo ji skiriasi nuo įprastos kalbos – gestų kalboje nėra kai 
kurių sąvokų ir gestai nelinksniuojami. 

Žiūrint iš šalies, atrodytų, kad Laurai puikiai sekasi susitvarkyti su jai teku-
sia užduotimi. Tačiau kiti filmo epizodai, mergaitės pasakojimas ir pokalbiai 
su drauge rodo, kad kartais ši našta per sunki jos gležniems pečiams, ji prisi-
pažįsta, kad norėtų būti mažiau užsiėmusi: „Norėčiau turėti girdinčius tėvus, 
su kuriais galėčiau pakalbėti apie viską. Ir nebūčiau tokia užsiėmusi“. Laura 
nuoširdžiai myli tėvus ir jais rūpinasi, nesvarsto, ar privalo jiems padėti, ar 
ne, bet kartu trokšta būti laisva, kad nereikėtų nuolat būti tėvams vertėja. 
Jai būna sunku jausti atsakomybę, kad tenka būti tėvų tarpininke, „tiltu“ su 
girdinčiųjų pasauliu. 

Iš filme rodomų vaizdų ir Lauros pasakojimo galima susidaryti įspūdį, kad 
Laura žino apie suaugusiųjų gyvenimą kur kas daugiau, negu priklausytų jos 
amžiaus vaikui, ji kur kas brandesnė už bendraamžius. Laura ir pati sako žiū-
rovams: „Kartais man atrodo, kad žinau apie savo tėvus ir namus kur kas 
daugiau, negu mano draugai. Žinau, kaip gyvensiu, kai man bus aštuonio-
lika, kai būsiu suaugusi ir turėsiu savo namus. Žinau, ko tikėtis, ir kaip bus 
sunku. Bijau būti suaugusi“. Atsakomybė už tėvus ir pagalba jiems privertė 
mergaitę daug greičiau subręsti, o kartu ir galbūt per anksti atvėrė nevaikiš-
ką pasaulio pusę.

Nepaisant to, kad bendraujant su bendraamžiais, taip pat susiduriant su 
kitais žmonėmis Laurai ne kartą tenka patirti nemalonių išgyvenimų dėl kur-
čių tėvų, mergaitė netapo priešiška, agresyvi ir nesugniužo. Atrodo, įveikti 
sunkumus jai padeda joje susiformavusi iš pažiūros paprasta, bet stipri vi-
dinė nuostata, kurios ji nebijo garsiai pasakyti: „Nesvarbu, kurtieji jie ar ne, 
aš juos myliu nepaisant nieko. Niekas to nepakeis. Tai ne mamos ir ne tėčio 
kaltė, kad jie gimė kurti. Tai liga. Svarbiausia, kad aš juos turiu, kad turiu tė-
vus“. Filmo žiūrovai tampa nepaprasto Lauros jautrumo tėvams liudininkais. 

Filmo pabaigoje šeima sėdi prie stalo ir Lauros tėtis pasakoja, kad jo tėtis, 
t. y. Lauros senelis, niekada jo nesuprato, jie taip ir nerado bendros kalbos, 
nes senelis nemokėjo ir nesimokė gestų kalbos. Tėčiui visada padėdavo jo 
mama, Lauros močiutė, kuri labai mylėjo savo marčią, Lauros mamą, ir bū-
simąją anūkę. Močiutė žinojo, kad mirtinai serga, bet niekam nesakė, nes 
marti tuo metu laukėsi kūdikio, ir močiutė nenorėjo, kad jos liga sumažintų 
vaikelio laukimo džiaugsmą, o gal ir pakenktų mamos, tuo pačiu ir į pasaulį 
ateisiančios anūkės sveikatai. Kai tėtis ir mama pasakoja apie močiutę, Laura 
pradeda verkti, ją sugraudina didelė močiutės meilė šeimos nariams ir jai – 
dar negimusiai anūkei.

Filmo pabaigoje operatorius stambiu planu rodo Laurą ir tėtį, kuris apka-
binęs Laurą švelniai glaudžia prie savęs. 

Galima įžvelgti, kad filmo autoriai nepastebimai ir taktiškai sugeba už-
duoti ir gilesnius klausimus: kokią kainą moka Laura už tai, kad padeda tė-
vams? Ar mergaitė turi savo gyvenimą, ar gyvena tik tėvų gyvenimą? Ar ji 
padeda tėvams iš meilės, ar tai savotiška prievarta? Ar tikrai jos pagalba 
visada būtina? Kai kada tėvai tikrai įstengtų susitvarkyti patys arba galėtų 
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pasinaudoti gestų kalbos vertėjo paslaugomis (tiesa, neaišku, ar kaimas yra 
atokioje vietoje ir ar yra galimybė gauti gestų kalbos vertėjo paslaugas). Ar 
suaugusi Laura sugebės tapti savarankiška? Kaip tada tvarkysis jos tėvai? Ne 
į visus klausimus galima vienareikšmiškai atsakyti. 

susiduria vaikai, kurių tėvai turi negalią. Neįgalieji būna ne tik vaikai, bet 
ir tėvai, šeimos būna skirtingos. Apie tokį atvejį ir pasakoja filmas „Du pa-
sauliai“.

Pagrindinė filmo veikėja, dvylikametė Laura, kartu su tėvais gyvena kai-
me. Abu jos tėvai yra kurtieji, jie nekalba šnekamąja kalba, tik gestų. Laura 
taip pat moka gestų kalbą, kurią išmoko natūraliai, nes nuo mažens matė 
tėvus bendraujant tarpusavyje ir su ja tėvai bendravo gestais. Todėl Laura 
padeda tėvams „susikalbėti“ su girdinčiais žmonėmis. Kurčių tėvų girdintys 
vaikai vadinami CODA vaikais, jie dažnai nuo mažens tampa vertėjais savo 
tėvams ir savotišku „tiltu“ tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų pasaulio.

Įprasta, kad vaikystė apibūdinama kaip nerūpestingas gyvenimo tarpsnis. 
Lauros vaikystė kiek kitokia, jos gyvenime dažnai išsitrina griežtos vaikų ir 
suaugusiųjų pasaulių ribos.  

Filmo veiksmas trunka vienerius mokslo metus – nuo rudens iki pavasa-
rio. Filmo pasakojimas nesudėtingas ir ramus, jame panaudojami tikri ka-
drai iš šeimos gyvenimo, namuose, scenos iš Lauros gyvenimo mokykloje, 
įterpiami keli seni namų videofilmai, kurie padeda mergaitei papasakoti žiū-
rovams šeimos istoriją, taip pat suteikia filmui tikroviškumo (matome Lau-
ros tėvus jaunystėje, mažytę Laurą, jau mirusius močiutę ir senelį). Filmo 
autoriai kartu su Laura veda žiūrovus per šeimos gyvenimą. Filmo epizodai 
neplėtojami, nekomentuojami ir nevertinami, jie teka kaip upė. 

Iš Lauros pasakojimo žiūrovai sužino, kad jos tėvai susipažino kurčiųjų 
stovykloje, įsimylėjo ir apsivedė. Iš pradžių jie bijojo turėti vaikelį, kad jis 
nebūtų kurčias ar nesirgtų kokia liga, bet paskui tėtis įkalbėjo mamą – „ir 
štai aš čia!“ Lauros seneliai buvo girdintieji, bet močiutė mirė mergaitei vos 
gimus, o senelis – kai jai buvo penkeri metai. 

„Aš nežinojau, kad mano tėvai kurtieji, ir aš tėvams paprasčiausiai saky-
davau, o jie man rodydavo pirštais, ir aš nežinojau, kas vyksta, ir nesupratau 
jų, kartais supykdavau ir susinervindavau (video kadre mažytė Laura trep-

si kojomis), nes nesuprasdavau, kas vyksta aplinkui... Senelis taip pat man 
sakė, kad mano tėvai negirdi, kad turiu kalbėti su jais pirštais. Bet kai man 
buvo 3-4 metai, tai jau viską supratau, nes jau pradėjau eiti į darželį. Kai man 
buvo 3 metai, jau pradėjau padėti savo tėvams“, – prisimena Laura. Taip vos 
išmokusi kalbėti mergaitė tapo savo tėvų ausimis ir burna, ėmė padėti jiems 
beveik visur už tylių namų sienų – parduotuvėje, pas gydytojus, banke. 

Lauros tėtis dirba šaltkalviu, jo darbas sunkus ir mechaniškas, toje pa-
čioje darbovietėje tėtis dirba jau 25 metus. Epizodas iš tėčio darbovietės 
rodo, kad jo bendradarbiai įpratę ir moka perteikti paprastą darbui reikalin-
gą informaciją, bet galima manyti, kad dirbant tarp girdinčiųjų jam trūksta 
paprasto kasdienio bendravimo su bendradarbiais. Namuose tėtis darbštus, 
švelnus, rūpestingas. Kartais jis nepiktai papriekaištauja Laurai, kad ji turė-
tų daugiau padėti mamai, mėgsta „papamokslauti“, norėdamas, kad Laura 
geriau mokytųsi ir daugiau pasiektų gyvenime. Jis sako, kad netrukdys jai 
rinktis gyvenimo kelio, ji pati galės pasirinkti, kuo nori būti. Kalbėdamasis su 
Laura, tėtis išsako savo gyvenimo vertybes: „Mokslas eina pirmoje vietoje. 
Tada eina namai, mašina, profesija, gyvenimas... Tada skurdas“.

Lauros mama yra namų šeimininkė, šiuo metu neturi, bet ieško darbo. 
Mama, kaip ir tėtis, domisi Lauros gyvenimu, klausinėja, kaip vyko egzami-
nas, paprastai užstoja dukrą, kai tėtis priekaištauja, kad ji nieko nenori, kad 
ne visada nori bendrauti su tėvais ar tvarkytis. Kai Laura nevalgo ir į tėčio 
klausimą, ar turi problemų, atsako, kad neprivalo jam sakyti išpažinties, o 
paskui nueina nuo stalo, mama paaiškina: „Ji nenori valgyti, ji nuėjo pailsėti. 
Sugrįš. Nuėjo į savo kambarį pailsėti.“ Dėl prastokų Lauros pažymių moky-
kloje mama jai nepriekaištauja: „Gerai, kad bent jau ne neigiami pažymiai.“  

Lauros šeima gyvena gana uždarą gyvenimą, dėl kalbos barjero tėvai ne-
daug bendrauja su aplinkiniais. Tiesa, kaimo gyventojai įpratę, kad Lauros 
tėvai kurtieji, ir šiek tiek moka su jais „susikalbėti“ (pvz., pinigus atnešusi 
paštininkė gestu paklausia mamos, ar ji pasiėmė siuntinį, kurį vakar pali-
kusi prie durų, ir mama linktelėjusi galva atsako „taip“), bet tai - minimalus 
bendravimas. Vis dėlto dėl palyginti ribotų socialinių šeimos ryšių Laura ne-
tampa užsisklendusi ar pikta. Atrodo, ji niekuo nesiskiria nuo bendraamžių, 
per pamokas dalyvauja diskusijose,  aktyvi, komunikabili, atvirai atsakinė-
ja į draugių klausimus apie tėvus, mėgsta juoktis. Draugės lankosi Lauros 
namuose: mergaitės kartu karpo garsenybių nuotraukas iš žurnalų, žaidžia 
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kompiuterinius žaidimus, o tėvams leidus draugės palieka pas Laurą nakvoti. 

Filmo autoriai seka paskui Laurą, kai ji padeda tėvams, verčia pokalbio 
dalyviams, ką tėvai sako gestais, o jiems aiškina, ką kalba girdintieji: par-
duotuvėje perkant mobilųjį telefoną ir įrankius namo remontui; sandėlyje 
perkant anglis; banke imant paskolą ir sudarant sutartį. Mergaitė eina su tė-
čiu pas gydytoją dėl pažymos automobiliui parkuoti; skambina darbdaviui ir 
praneša, kad tėtis susirgo ir kelias dienas neatvyks į darbą; lankosi ligoninė-
je, kai mamai atlieka tyrimus dėl galimybės atlikti kochlearinę implantaciją; 
netgi dalyvauja mamos pokalbyje su klasės mokytoja aptariant savo pačios 
mokslo rezultatus.

Filme palengva atsiskleidžia daugiau Lauros charakterio bruožų: ji gra-
žiai bendrauja su tėvais, išgyvena dėl jų saugumo, jų nesigėdija. Scena čiuo-
žykloje parodo, kad mergaitė rūpestinga savo tėvams: kai tėtis parkrenta, 
Laura natūraliai skuba padėti jam atsikelti. „Kažkada gėdijausi savo tėvų, 
bet teta ir mano šeima pasakė, jog svarbiausia, kad aš turiu juos. Taip pat 
pasakiau ir savo draugams, kurie iš jų juokėsi, kad svarbiausia, kad aš juos 
turiu, kad turiu tėvus“.

Tačiau piešdamas Lauros portretą režisierius nesistengia per daug jos 
pagražinti. Kaip ir kiti paaugliai, Laura beveik nepaleidžia iš rankų mobiliojo 
telefono, kartais nenori atsakinėti į tėvų klausimus, ar viskas gerai, ar neturi 
problemų, dar priduria, kad neprivalo atlikti išpažinties. Retsykiais žiovau-
ja, kai tėtis aiškina, kaip svarbu mokytis. Kalbėdama su drauge, Laura prisi-
pažįsta, jog būna, kad pasinaudoja tuo, kad tėvai negirdi, nes taip ramiau: 
„Tada jiems nereikia žinoti visokio šlamšto. Ir mamos į mokyklą nekviečia“. 
Filme yra komiška situacija, kai nenorėdama klausyti tėčio „pamokslo“, Lau-
ra ignoruoja jį paaugliams būdingu būdu – nusuka akis į šalį ir nematydama 
gestų tuo pačiu nutraukia pokalbį; bet čia ji pakliūna į savo pačios spąstus: 
tėvai tyčia pakeičia pokalbio temą ir ima klausti, gal ji nori ledų, bet nežiūrė-
dama į gestus Laura to nežino ir praleidžia progą suvalgyti ledų. 

Kaip ir daugelis jos amžiaus vaikų, Laura linkusi manyti, kad tėvai negali 
suprasti jos problemų, todėl jiems jų ir nepasakoja: „Mano tėvai nežino visų 
mano problemų ir rūpesčių. Jeigu jie negali suprasti, aš jiems paprasčiausiai 
nepasakoju“. Ir jos svajonė, kuo norėtų būti, labai tipiška dabartinės kartos 
vaikams - vadybininke. O į mokytojos žodžius, kad Magda, Lauros draugė, 

mokosi geriau už ją, nors ir Laura yra gabi, mergaitė griebiasi ne visai sąži-
ningo pasiteisinimo, kad jos mama negali padėti jai ruošti pamokų taip, kaip 
Magdos mama.  

Filme rodomi vaizdai ir pasakojimai palengva atskleidžia tarp Lauros ir 
tėvų esantį tvirtą nematomą ryšį. Galima pastebėti, kad šeimą suartina tra-
diciniai dalykai: valgymas kartu, pokalbiai prie stalo, bendri prisiminimai, 
kapinių lankymas, bendros pramogos: piknikas gamtoje, apsilankymas čiuo-
žykloje, stalo žaidimai. Gal ir tai, kad dažnai padėdama tėvams Laura daug 
laiko praleidžia kartu su jais, yra ir viena iš priežasčių, kodėl jos ryšys su 
tėvais yra daug geresnis negu daugumos bendraamžių: Lauros šeimoje yra 
abipusis pasitikėjimas, jaučiasi artumas ir bendrumas. 

Žiūrint filmą atsiskleidžia ir kai kurios kurčių žmonių gyvenimo detalės: 
kurtieji kalba gestų kalba; kai Laura mokykloje, mama su ja susirašinėja SMS 
žinutėmis; mama su drauge bendrauja gestais per skype, ryte šeimą pake-
lia šviesos žadintuvas; apie paštininkės atėjimą kambaryje esančiai mamai 
signalizuoja mirksinti lempų šviesa (nuo durų skambučio pradeda mirksėti 
šviesos). 

Būna, kad Laura pasijunta vieniša, nes neturi su kuo pasidalyti savo min-
timis, ji varto nuotraukų albumą, prisimena girdinčius senelius ir galvoja, 
kad būtų gerai, jei seneliai būtų gyvi, ji galėtų pakalbėti su jais apie viską; 
jai trūksta žodinio bendravimo. Bet kartais užplūstantis vienišumo jausmas 
būdingas ir kitiems tokio amžiaus paaugliams... 

Paprastomis detalėmis filmo autoriai perteikia nerimasties ir neaiškios 
nuojautos jausmą - Laura žiūri į mėnulio pilnatį rudenėjančiame danguje; 
vienatvės pojūtį – Laura viena supasi ant sūpynių miškelyje, girdėti tik sū-
pynių girgždesys; namų jaukumo ir saugumo simbolis – languose deganti 
šviesa, kai vakaro prieblandoje Laura grįžta dviračiu iš mokyklos. Norėdami 
sustiprinti tylių namų įspūdį, filmo autoriai išryškina aplinkinius garsus: žio-
gų čirpimą, šuns lojimą, katino kniaukimą, sūpynių girgždesį, dviračio ratų 
traškėjimą važiuojant žvirgždėtu keliu. 

Laurai tenka ne tik padėti tėvams, bet dėl jų patirti ir emocinių išgyve-
nimų. Kalbėdamasi su drauge ji prisipažįsta: „Būna liūdna, kai žmonės įžei-
dinėja mano tėvus. Jie yra mano tėvai, šiaip ar taip“. Netiesioginį mamos 
menkinimą tenka pajusti darbo interviu duonos lazdelių pakavimo ceche. 
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Mamos nepriima į darbą, nes, darbdavio teigimu „kadangi prie gamybos 
linijos reikalingas greitas ir efektyvus bendravimas, negaliu garantuoti, kad 
ji gali atitikti reikalavimus“, nors akivaizdu, kad mama galėtų dirbti nesudė-
tingą pakuotojos darbą, nes jam atlikti nebūtina gera klausa, juo labiau, kad 
anksčiau mama dirbo pakuotoja. 

Laura daug žino apie tėvų negalią. Kai gydytojas klausia, ar mama nešioja 
klausos aparatą, ar ji ką nors girdi su klausos aparatu, kokius garsus girdi, 
ar klausos aparatą nešioja nuolat, Laura neklausdama mamos pati atsako 
į šiuos klausimus, nes, matyt, ne pirmą kartą tenka apie tai aiškinti. Ji žino, 
kad tėvams daug kur reikia pristatyti įvairių pažymų, todėl sudarant sutartį 
dėl paskolos pati paklausia darbuotojo, ar būtina pristatyti pažymą iš socia-
linio skyriaus. 

Dvylikos metų mergaitei tenka susidurti su tokiais terminais kaip socia-
linis skyrius, neįgalumo pašalpa, sprendimas dėl pensijos indeksacijos, pa-
skola, atlyginimas atskaičius mokesčius, mėnesio įmokos, šlifavimo įrankiai, 
nedarbingumo lapelis, mediciniai terminai apie ausies sandarą, kochlearinis 
implantas, pažyma dėl automobilio parkavimo neįgaliesiems. Laura padeda 
mamai rašyti jos CV ir kartu eina į interviu dėl darbo. Iš Lauros žiūrovai suži-
no apie gestų kalbą ir kuo ji skiriasi nuo įprastos kalbos – gestų kalboje nėra 
kai kurių sąvokų ir gestai nelinksniuojami. 

Žiūrint iš šalies, atrodytų, kad Laurai puikiai sekasi susitvarkyti su jai te-
kusia užduotimi. Tačiau kiti filmo epizodai, mergaitės pasakojimas bei pokal-
biai su drauge rodo, kad kartais ši našta per sunki jos gležniems pečiams, ji 
prisipažįsta, kad norėtų būti mažiau užsiėmusi: „Norėčiau turėti girdinčius 
tėvus, su kuriais galėčiau pakalbėti apie viską. Ir nebūčiau tokia užsiėmusi“. 
Laura nuoširdžiai myli bei rūpinasi tėvais ir nesvarsto, ar privalo jiems pa-
dėti, ar ne, bet kartu ir trokšta būti laisva, kad nereikėtų nuolat būti tėvams 
vertėja. Jai būna sunku jausti atsakomybę už tai, kad tenka būti tėvų tarpi-
ninke, „tiltu“ su girdinčiųjų pasauliu. 

Iš filme rodomų vaizdų ir Lauros pasakojimo galima susidaryti įspūdį, kad 
Laura žino apie suaugusių gyvenimą kur kas daugiau nei priklausytų jos am-
žiaus vaikui, ji kur kas brandesnė už bendraamžius. Laura ir pati sako žiūro-
vams: „Kartais man atrodo, kad aš žinau apie savo tėvus ir namus kur kas 
daugiau, negu mano draugai. Aš žinau, kaip gyvensiu, kai man bus aštuonio-

lika, kai būsiu suaugusi ir turėsiu savo namus. Žinau, ko tikėtis, ir kaip bus 
sunku. Bijau būti suaugusi“. Atsakomybė už tėvus ir pagalba jiems privertė 
mergaitę daug greičiau subręsti, o kartu ir galbūt per anksti atvėrė nevaikiš-
ką pasaulio pusę.

Nepaisant to, kad bendraujant su bendraamžiais, taip pat susiduriant su 
kitais žmonėmis Laurai ne kartą tenka patirti nemalonių išgyvenimų dėl kur-
čių tėvų, mergaitė netapo priešiška, agresyvi ir nesugniužo. Atrodo, įveikti 
sunkumus jai padeda susiformavusi iš pažiūros paprasta, bet stipri vidinė 
nuostata, kurios ji nebijo garsiai išsakyti: „Nesvarbu, kurtieji jie ar ne, aš juos 
myliu nepaisant nieko. Niekas to nepakeis. Tai ne mamos ir ne tėčio kaltė, 
kad jie gimė kurti. Tai liga. Svarbiausia, kad aš juos turiu, kad turiu tėvus“. 
Filmo žiūrovai tampa nepaprasto Lauros jautrumo tėvams liudininkais.

Filmo pabaigoje šeima sėdi prie stalo ir Lauros tėtis pasakoja, kad jo tėtis, 
t. y. Lauros senelis, niekada jo nesuprato, jie taip ir nerado bendros kalbos, 
nes senelis nemokėjo ir nesimokė gestų kalbos. Tėčiui visada padėdavo jo 
mama, Lauros močiutė, kuri labai mylėjo savo marčią - Lauros mamą, ir bū-
simąją anūkę. Močiutė žinojo, kad mirtinai serga, bet niekam apie tai ne-
sakė, nes marti tuo metu laukėsi kūdikio, ir močiutė nenorėjo, kad jos liga 
sumažintų vaikelio laukimo džiaugsmą, o gal ir pakenktų mamos, tuo pačiu 
ir į pasaulį ateisiančios anūkės sveikatai. Kai tėtis ir mama pasakoja apie 
močiutę, Laura pradeda verkti, ją sugraudina didelė močiutės meilė šeimos 
nariams ir jai – dar negimusiai anūkei.

Filmo pabaigoje operatorius dideliu planu parodo Laurą ir tėtį, kuris ap-
kabinęs Laurą švelniai glaudžia prie savęs. 

Galima įžvelgti, kad filmo autoriai nepastebimai ir taktiškai sugeba už-
duoti ir gilesnius klausimus: kokią kainą moka Laura už tai, kad padeda tė-
vams? Ar mergaitė turi savo gyvenimą, ar gyvena tik tėvų gyvenimą? Ar ji 
padeda tėvams iš meilės, ar tai - savotiška prievarta? Ar tikrai jos pagalba 
visada būtina? Kai kada tėvai tikrai įstengtų susitvarkyti patys arba galėtų 
pasinaudoti gestų kalbos vertėjo paslaugomis (tiesa, neaišku, ar kaimas yra 
atokioje vietoje ir ar yra galimybė gauti gestų kalbos vertėjo paslaugas). Ar 
suaugusi Laura sugebės tapti savarankiška? Kaip tada tvarkysis jos tėvai? Ne 
į visus klausimus galima vienareikšmiškai atsakyti. 
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Ruošiantis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorius turėtų žinoti, kaip 
apibūdinti šias sąvokas:

CODA vaikai (lietuviškai tariame Koda) – tai kurčių tėvų girdintieji vaikai 
(Children of Deaf Adults; arba KODA – Kids of Deaf Adults – kurčių tėvų 
girdintieji vaikai iki 18 metų). Apie 85-90 % kurčių tėvų turi girdinčius vai-
kus. CODA vadinasi ir tarptautinė asociacija, jungianti CODA vaikus: https://
www.coda-international.org/. 

CODA vaikai, augdami kurčiųjų aplinkoje, natūraliai išmoksta gestų kalbą 
ir dažnai nuo mažens tampa vertėjais savo kurtiems tėvams bei savotišku 
„tiltu“ tarp kurčiųjų ir girdinčiųjų pasaulio. Tai kelia vaikams tam tikrų pro-
blemų, nes dažnai tenka versti jiems netinkamose situacijose – dėl vaiko 
amžiaus arba dėl „tik suaugusiųjų“ temų, kuriomis kalbama. Įsivaizduokite, 
kad bandote suprasti sąvokas, susijusias su suaugusiųjų gyvenimu, ir tada 
reikia jas išversti. Sąskaitos, teisiniai klausimai, vizitai pas gydytojus – CODA 
vaikams tenka versti tokius ir panašius dalykus, nors vaikui jie gali būti painūs 
ir nesuprantami. Arba – mokyklinio amžiaus vaikui savo kurtiems tėvams 
gali tekti aiškinti sunkios ligos diagnozę. Vaikai apkraunami papildoma našta 
ir patiria nereikalingą spaudimą, bet yra per jauni tam pasipriešinti. Be to, 
šiems vaikams neretai tenka patirti bendraklasių patyčias/įžeidinėjimus, kad 
jų tėvai kurtieji, ir išankstinį žmonių nusiteikimą prieš jų šeimą – daugelis 
žmonių įsitikinę, kad jeigu visa šeima kalba gestais, tai jie visi yra kurtieji. 
Kartais tokie žmonės šeimos akivaizdoje gali pasakyti įžeidžiamų žodžių apie 
kurčiuosius nežinodami, kad vaikas girdi. Tad CODA vaikams nuo mažens 
tenka tikrai didelė atsakomybė. Nepaisant to, daugeliui CODA vaikų tokia 
atsakomybė būna naudinga, nes jie tampa dvikalbiai, išmoksta bendrauti 
dviejose kultūrose, anksti išmoksta atsakomybės. Kai kurie CODA vaikai už-
augę tampa kurčiųjų aktyvistais, kovoja už kurčiųjų teises arba dirba gestų 
kalbos vertėjais, o kiti vėliau visiškai atsiriboja nuo kurčiųjų bendruomenės. 

Kurtumo negalia, kurtieji. Kurtumas yra klausos sistemos negalia, kai 
žmogus praranda gebėjimą girdėti. Pasaulio sveikatos organizacijos duome-
nimis, daugiau kaip 5 % pasaulio gyventojų (360 milijonų žmonių) turi reikš-
mingų klausos sutrikimų (disabling hearing loss), iš kurių 32 milijonai yra 

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:
vaikai. Lietuvoje kurtumo negalią turi apie 6 tūkstančius žmonių, o dides-
nių ar mažesnių klausos sutrikimų – apie 30 tūkstančių Lietuvos gyventojų. 
Vienas iš pagrindinių klausos praradimo padarinių yra asmens negebėjimas 
bendrauti su kitais žmonėmis, informacijos stoka ir neprieinamumas bei at-
skirtis; kurtiems žmonėms sunkiau gauti išsilavinimą ir įsidarbinti, jie neretai 
patiria tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją. Negebėjimas bendrauti gali 
paveikti kasdienį gyvenimą, sukelti vienišumo jausmą, izoliaciją ir nusivyli-
mą. 

Kurtieji bendrauja gestų kalba, kuria labai didžiuojasi. Kurčiųjų ben-
druomenė turi savo kultūrą, apimančią kurčiųjų istoriją, įsitikinimus, sa-
vas vertybes, elgesio taisykles, tradicijas, tapatumą ir savą humorą, lite-
ratūros ir meno tradicijas. Gestų kalba yra svarbiausias kurčiųjų kultūros 
elementas.

Gestų kalba – tai kurčiųjų bendruomenės kalba, kuri suvokiama vizualiai 
ir perduodama rankų (ir ne tik rankų) gestais. Gestų kalba yra gimtoji kur-
čiųjų kalba, tai natūrali kalba, jos niekas nesukūrė dirbtinai, ji atsirado savai-
me, kai kurtiesiems prireikė bendrauti tarpusavyje. Gestų kalba turi savitą 
ir turtingą gramatiką, kur svarbu erdvė ir veido išraiška. Gestų kalba nėra 
tarptautinė, skirtingos šalys turi skirtingas gestų kalbas; pasaulyje egzistuoja 
daugiau kaip 100 gestų kalbų ir dialektų. Lietuvoje vartojama gestų kalba 
vadinama lietuvių gestų kalba (LGK), ji skiriasi nuo anglų, rusų ir kitų šalių 
gestų kalbų, kaip viena nuo kitos skiriasi žodinės kalbos. 1995 m. LGK buvo 
oficialiai pripažinta Lietuvos kurčiųjų gimtąja kalba. Kurtiesiems sudėtinga 
išmokti šnekamąją ir rašytinę kalbą, jie mokosi jos kaip užsienio kalbos, 
todėl gali daryti klaidų žodžiuose ir sakiniuose. 

Kur galima mokytis lietuvių gestų kalbos: 
Kompiuterinė gestų kalbos mokymosi programa: http://zodynai.ndt.lt/gestai/ 
Lietuvių gestų kalbos žodynas:  http://gestai.ndt.lt/
Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis  http://pz14.lkd.lt/

Gestų kalbos vertėjas - verčia iš žodinės kalbos į gestų kalbą ir atvirkščiai. 
Kam reikalingi gestų kalbos vertėjai? Kad palengvintų kurčiųjų ir girdinčių-
jų bendravimą. Gestų kalbos vertėjai verčia kurtiesiems (o girdintiesiems 
verčia kurčiųjų gestų kalbą) poliklinikose, parduotuvėse, teismuose, studen-
tams - per paskaitas ir egzaminus, susirinkimuose ir konferencijose, į gestų 
kalbą verčiamos televizijos ir radijo laidos ir kt. Taip užtikrinama kurčiųjų 

https://www.coda-international.org/
https://www.coda-international.org/
http://zodynai.ndt.lt/gestai/  
http://gestai.ndt.lt/ 
http://pz14.lkd.lt/ 
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teisė į informacijos prieinamumą ir teisė dalyvauti visuomenės gyvenime 
lygiomis galimybėmis su girdinčiaisiais. 

Anksčiau gestų kalbos vertėjai dažniausiai būdavo girdintieji, kurie gestų 
kalbą išmokdavo savo šeimose, pavyzdžiui, jeigu jų tėvai arba giminaičiai 
buvo kurtieji. Šiandien Lietuvoje gestų kalbos vertėjus rengia Vilniaus kole-
gijos Pedagogikos fakultetas, studijų trukmė - 3 metai. Norėdami apsilankyti 
pas gydytoją, paduoti skundą policijai, liudyti teisme ar apsilankyti savival-
dybėje, Lietuvoje kurtieji gali užsisakyti lietuvių–lietuvių gestų kalbų vertėjų 
paslaugas. Gestų kalbos vertėjo paslaugas gali užsisakyti ir girdintieji, jeigu 
reikia susikalbėti su kurčiu žmogumi arba organizuojant renginius, kuriuose 
dalyvaus kurtieji.

Socialinė atskirtis yra įvairių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimy-
bės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės gyvenimo procesuose. Socialinė 
atskirtis nurodo tas socialines grupes, kurios yra menkiau integruotos į vi-
suomenę ir kurios dėl įvairių veiksnių turi mažiau arba visai neturi galimybių 
dalyvauti socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime. Kur-
tieji patiria socialinę atskirtį dėl kalbos barjero.

Socialinė integracija suprantama kaip neįgalių žmonių įsiliejimas į visuo-
menę, kaip tikslas, reiškiantis lygias galimybes ir teises visiems žmonėms. 
Vartodami šį terminą, išreiškiame nuomonę, kad neįgalieji yra už visuome-
nės ribų ir kad jie, įveikdami psichologines, materialines, socialines ir kitas 
kliūtis, turi tapti visaverčiais pripažintais visuomenės nariais. Daug ką reiš-
kia neigiamos moralinės kai kurių visuomenės narių savybės – abejingumas, 
nejautrumas, atjautos nebuvimas. 

Diskriminacija yra žmogaus teisių suvaržymas arba atėmimas dėl rasinių 
požymių, tautybės, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, turtinės ar socia-
linės padėties, gimimo vietos ir kt. Tai taip pat priemonės, kuriomis valstybė 
ar kelios valstybės apriboja kurios nors valstybės, jos atstovų ar piliečių, ju-
ridinių ir fizinių asmenų teises.

Tiesioginė diskriminacija pasireiškia tada, kai dėl rasinės ar tautinės kil-
mės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos su vie-
nu žmogumi elgiamasi ne taip palankiai kaip su kitu tokioje pat situacijoje. 
Tiesioginės diskriminacijos pavyzdys: skelbimas apie laisvą darbo vietą, ku-
riame nurodoma „neįgaliesiems nesikreipti“.

Netiesioginė diskriminacija – tai iš pažiūros neutrali sąlyga, kriterijus ar 
praktinė veikla, kuri žmonėms sudaro nepalankias sąlygas dėl rasinės ar tau-
tinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos, 
išskyrus tuos atvejus, kai tokią praktiką pateisina įstatymu pagrįsti tikslai. 
Netiesioginės diskriminacijos pavyzdys gali būti darbdavio reikalavimas, kad 
visi kandidatai į laisvą darbo vietą laikytų kalbos egzaminą, net jei ta kalba 
nebūtina konkrečiam darbui - egzaminas gali atmesti tuos žmones, kuriems 
reikalaujama kalba nėra gimtoji.

Metodo pritaikymas klasėje 

Filmas trunka ilgiau kaip vieną akademinę valandą, todėl šį filmą galime 
aptarinėti suskaidžius į kelias dalis ir po kiekvieno epizodo pateikdami įvairių 
klausimų. Taip filmui peržiūrėti ir aptarti prireiks dviejų pamokų. Siekiant 
filmą aptarti giliau ir išsamiau, galima skirti trečią pamoką, kurioje plačiau 
aptariama, ką reiškia augti šeimoje, kurioje abu tėvai turi negalią, paskatinti 
įsijausti vaikus į neįgaliųjų išgyvenimus ir pakalbėti apie visuomenės reakci-
jas į kurčiuosius. 

Įžanga

Filmo aptarimą galėtų moderuoti etikos mokytojas, socialinis pedagogas, 
psichologas.

Prieš filmo peržiūrą svarbu padaryti trumpą įžangą ir pristatyti filmą 
mokiniams: „Filme bus pasakojama apie mergaitę Laurą, kurios tėvai yra 
kurtieji. Laura girdinti, ji moka gestų kalbą, todėl dažnai turi padėti tėvams 
bendrauti su girdinčiais žmonėmis tvarkant įvairiausius reikalus. Žiūrėdami 
filmą, galėsite pamatyti, kaip gyvena mergaitės šeima, kaip Laura elgiasi su 
tėvais, palyginti su savo šeima. Žiūrėdami filmą, pabandykite suprasti, kodėl 
šis filmas pavadintas „Du pasauliai“.“ 

Taip pat prieš filmo peržiūrą mokiniams galima užduoti orientacinių klau-
simų, kurie bus aptariami vėliau ir padės po filmo vesti diskusiją. Klausimai 
gali būti tokie: Kokia yra Lauros šeima? Kuo ji skiriasi nuo jūsų šeimos? Kuo 
jos panašios? Kuo Lauros gyvenimas ypatingas, kuo skiriasi nuo jūsų? Kuo jis 
panašus? Kokius Lauros bruožus galite paminėti? 

DETALUS METODO APRAŠAS (VEIKSMAI IŠ EILĖS) FILMO PERŽIŪ-
ROS IR APTARIMO METU: 
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Be to, mokiniams galima tiksliai įvardyti, kiek laiko truks filmo peržiūra ir 
diskusija. 

Prieš pradedant žiūrėti filmą, kiekvienam vaikui galima išdalyti lapus su 
klausimų lentele.

Filmo peržiūra ir veikla jos metu.

Filmo metu mokiniai gali žymėtis lapuose kilusius klausimus ir pastebėji-
mus. Taip pat gali pildyti prieš filmo peržiūrą pateiktas lenteles.

Filmo aptarimas – įspūdžiai apie filmą, detalios instrukcijos, klausimai. 

Filmo aptarimo tikslas – suteikti aptarimo dalyviams galimybę pasidalyti 
įspūdžiais, išsakyti jausmus ir nuomones po filmo. Siūloma sudaryti sąly-
gas, kad dalyviai turėtų galimybę patys įvardyti, kas šiame filme jiems sukėlė 
minčių ar jausmų. Svarbu suprasti, kad tai yra edukacinio pobūdžio užsiė-
mimas, kurio metu mokiniai galėtų sužinoti daugiau informacijos, padaryti 
naujų išvadų arba įtvirtinti esamas. 

Po filmo peržiūros mokiniai kviečiami pasidalyti pastebėjimais, savo jau 
turimomis žiniomis ir patirtimi. Gali būti, kad didžiausią pirminį įspūdį žiū-
rovams padarys filmo veikėjų (kurčių tėvų) kitoniškumas, jų išraiškos būdas 
– gestų kalba, namuose vyraujanti tyla. Todėl patartina po filmo peržiūros 
leisti mokiniams kelias minutes susikaupti ir susitelkti: tai padės tiksliau 
įvardyti savo jausmus ir suformuluoti mintis. Mokiniams kalbant ir lyginant 
Lauros šeimos gyvenimą ir tėvus su savo šeima ir tėvais, rekomenduotina 
išryškinti panašumus ir bendrumus, parodant, kad kitoniškumas dažnai tėra 
tariamas ir trikdo tik tada, kai jo nepažįsti. Taip pat pažymėtina, kad svar-
bus veiksnys diskusijoje yra paties moderatoriaus nuostatos diskutuojamais 
klausimais. Todėl svarbu prieš diskusiją įsisamoninti savo paties nuostatas ir 
argumentus, kuriais bus remiamasi kalbant šia tema.

Vieni moksleiviai galbūt tvirtins, kad Laurą reikia užjausti, kad tėvai 
užkrauna jai savo rūpesčius ir problemas kaip naštą, kiti įžvelgs teigiamų 
momentų: Laura išaugs savarankiškesnė, atjauti, sugebanti padėti. Mode-
ratorius turėtų leisti ne tik išsakyti nuomones, bet ir paprašyti jas pagrįs-
ti, pateikti konkrečių argumentų. Geriausia diskutavimą kreipti kryptingai, 
svarbu, kad jis netaptų moderatoriaus monologu. 

Svarbu apibendrinti mokinių pasisakymus ir komentarus, palyginti išsa-

kytas nuomones. Žemiau pateikti klausimai yra rekomendacinio pobūdžio. 
Svarbu palikti erdvės mokinių pasvarstymams. Kokiu būdu vyks diskusija ir 
kokios priemonės bus naudojamos, pasirenka pats moderatorius. 

Pirmiausia rekomenduojame pasidomėti, kaip mokiniai suprato filmą, 
klausiant: Apie ką buvo šis filmas? Kokį įspūdį paliko? Kaip jautėtės, žiūrėda-
mi šį filmą? Kokia buvo įsimintiniausia filmo akimirka? Kas sukėlė daugiausia 
minčių, jausmų? Ko moko šis filmas? 

Taip pat galima padiskutuoti apie girdinčiųjų ir kurčiųjų skirtumus ir pa-
našumus. Pateikti klausimus: Ką sužinojote apie kurčiųjų pasaulį? Kuo skiria-
si kurčiųjų ir girdinčiųjų pasauliai? Ką abu pasauliai turi bendra, kas juos sie-
ja? Kas juos skiria? Kas labiausiai skiria girdinčius ir kurčius žmones? Kodėl 
jie negali laisvai bendrauti? Ar jums teko bendrauti su kurčiais žmonėmis? 
Ar tai sunku? Ar norėtumėte išmokti gestų kalbą? Kodėl norėtumėte arba 
nenorėtumėte? Ar žinote, kur galima užsisakyti gestų kalbos vertėjo pas-
laugas? Kaip manote, ar Lietuvoje yra CODA vaikų? Kaip manote, ko reikia, 
norint suartinti girdinčiųjų ir kurčiųjų pasaulį? Ar visuomenė deda pastangų, 
kad šie pasauliai suartėtų?  

Be to, su vyresniųjų klasių moksleiviais galima aptarti ir filmo režisieriaus 
darbą: kodėl režisierius pasakoja mums apie šią šeimą? Ar jis nori parodyti 
drasią mergaitę? Paslaptingą kurčiųjų gyvenimą? Ar nori pasakyti ką nors 
daugiau, priversti susimąstyti? Ar režisierius stengiasi pavaizduoti Laurą ypa-
tingą, herojišką? Jeigu nesistengia, tai kodėl? Ar šis filmas skirtas vaikams, 
ar suaugusiesiems? Ar ir vaikams, ir suaugusiesiems? Girdintiems ar kurtie-
siems? Kodėl? Kokio amžiaus žiūrovams skirtas filmas? Ar jaučiamos kokios 
nors režisieriaus nuostatos? Jei taip, tai kokios? Kaip vertinate režisieriaus 
filme keliamus klausimus? Kaip manote, ar filmas aktualus visuomenei, o 
gal tai yra visuomenei neaktualūs klausimai? Pagrįskite savo nuomonę.  
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6–8 klasių moksleiviams

9–12 klasių moksleiviamsKLAUSIMŲ LENTELĖS, KURIAS GALIMA MOKINIAMS 
PATEIKTI PRIEŠ FILMO PERŽIŪRĄ:

1 Kokį įspūdį jums padarė filmas? 

2 Kodėl filmas vadinasi „Du pasau-
liai“?

3 Kokia yra Lauros šeima?

4 Kas rodo, kad tėvai myli ir rūpinasi 
Laura? 

5 Kokia jums atrodo Laura?

6 Kuo Laura svajoja būti užaugusi? 
Kodėl?

KLAUSIMAS ĮSPŪDŽIAI

7 Ko galima pasimokyti iš Lauros?

8 Kuo panašus jūsų šeimos gyveni-
mas į Lauros šeimos?

9 Kuo skiriasi Lauros šeima nuo jūsų 
šeimos?

1 Kokį įspūdį jums padarė filmas? 

2 Kodėl filmas vadinasi „Du pasau-
liai“?

3 Koks filmo epizodas įsiminė 
labiausiai? 

4 Kokia yra Lauros šeima? 

5 Kuo skiriasi Lauros šeima nuo jūsų 
šeimos?

6 Kas rodo, kad tėvai myli ir rūpinasi 
Laura? 

KLAUSIMAS ĮSPŪDŽIAI

7 Kokie epizodai atskleidžia Lauros 
charakterį?

8 Ar galima teigti, kad Laura aukoja-
si dėl tėvų?

9 Ar tėvų socialinė atskirtis paliečia 
Laurą? Jei taip – kokiu būdu? 

10 Kuo Laura svajoja būti užaugusi? 
Kodėl?

11 Ko galima pasimokyti iš Lauros?

12 Kuo panašus ir kuo skiriasi jūsų 
gyvenimas nuo Lauros gyvenimo?

13 Ko moko mus šis filmas?
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Aptarimui klasėje siūlomi keli papildomi epizodai:

Nuo 13 min. 35 s. Pamoka mokykloje, kurios tema „Mano namai“. Su 
vaikais galima padiskutuoti: kas Laurai yra namai? Kaip namus apibūdina 
Lauros bendraklasiai? Kas vaikams yra namai? Ar Laura jaučiaisi tokia pat, 
kaip jos bendraklasiai, ar šiek tiek kitokia? Kodėl taip manote? 

Nuo 18 min. 7 s. Apsilankymas su tėvais čiuožykloje. Kaip Laura elgiasi 
su tėvais čiuožykloje? Ar Laura kaltina tėvus, kad jos gyvenimas kitoks nei 
bendraklasių? Kokia nuostata vadovaujasi Laura savo tėvų atžvilgiu? 

Nuo 34 min. 42 s. Mamos darbo interviu. Kodėl darbdavys vengia priimti 
Lauros mamą į darbą? Ar bendravimas yra pagrindinė pakuotojos darbo da-
lis? Kaip manote, ar Laurai skaudu, kad mama negauna darbo? Ar mergaitė 
patiria neteisingumo jausmą? 

Nuo 44 min. 28 s. Pokalbis su drauge, kuri klausia, ar Laura norėtų, kad 
tėvai girdėtų, ar ne, ir kas jai yra sunkiausia. Kaip manote, ar vaikai privalo 
padėti tėvams? Kodėl Laura padeda savo tėvams? Ar jai sunku tai daryti? 
Kodėl taip manote? Ar Laurą slegia atsakomybė už savo tėvus? Kodėl taip 
manote? Ar nuolat padėdama tėvams Laura patiria tik sunkumų, ar ir pati 
ką nors įgyja? Ar teisi Laura, sakydama, kad tėvai negali jos suprasti ir todėl 
ji ne viską jiems pasakoja? Gal ji pati turi rodyti daugiau atvirumo tėvams ir 
kalbėti apie savo problemas? Kodėl Laura galvoja, kad žino viską apie savo 
tėvus ir šeimą? Kodėl ji bijo suaugusiųjų gyvenimo? 

Nuo 46 min. 16 s. Šeimos pokalbis prie pietų stalo. Kuo mergaitei toks 
svarbus santykis su seneliais? Kaip Laura jaučiasi, girdėdama pasakojimą 
apie savo močiutę? Kaip jums atrodo, ar Lauros gyvenimas patogus?

Diskusija remiantis filmu – detalios instrukcijos, klausimai, žaidimai, 
kurie naudojami diskusijos metu.

Šioje dalyje pateikiamos metodikos, kaip kartu su mokiniais galite aptarti 
matytą filmą ir padėti jiems geriau pažinti save. Visų šių metodikų taikyti ne-
reikia, galite pasirinkti vieną ar kelias, kurios labiausiai tinkamos mokiniams 
ir padėtų atrasti atsakymus į jiems svarbius klausimus.

Įsijausk į neįgaliojo gyvenimą

Eiga: Visa klasė suskirstoma į poras. Porose kiekvienas pasiskirsto vai-
dmenimis – vienas „neregys“, o kitas – jo „vedlys“. „Vedliai“ turi kuo išsa-
miau supažindinti „neregius“ su pasauliu. Jie gali „neregius“ vedžioti po 
auditoriją, leisti susipažinti su čia esančiais žmonėmis ir daiktais, jų dydžiu, 
spalva, faktūra, išsidėstymu ir pan. Paaiškinus taisykles, „neregiai“ užsimer-
kia, „vedliai“ ima juos už rankos ir visi išsivaikšto po auditoriją. Po 10 minu-
čių poros keičiasi vaidmenimis.

Pratimą galima pakeisti taip, kad suskirsčius vaikų poras į nereginčius ir 
matančiuosius, matantiesiems duodami daiktai. Jie užsimerkusiems vaikams 
turi papasakoti apie daiktą, kurį gavo, o jie turi pasakyti, koks tai daiktas.

Aptarimas: Atlikus pratimą, vaikams galima užduoti klausimus: Kaip da-
lyviai jautėsi, būdami „vedliais“, ir kaip – „neregiais“? Kiek pasitikėjo savo 
„vedliu“? Nuo ko tai priklausė? Koks yra gyvenimas, kai tenka pasikliauti kitu 
žmogumi? O koks yra jausmas nuolat rūpintis kitu žmogumi? Kuo dažniau - 
„vedliu“ ar „neregiu“ - savo gyvenime yra Laura? Kaip ji jaučiasi, atlikdama 
šį vaidmenį?

Kas pavaizduota nuotraukoje?

Priemonės: fotografijos (iškarpa iš žurnalo), popieriaus lapai, uždengian-
tys visą fotografiją, bet su kvadrato formos skyle.

Eiga: Klasė suskirstoma mažomis grupėmis po 4–5 žmones. Kiekviena šių 
grupelių gauna po lapu uždengtą nuotrauką, kurios fragmentas matosi pro 
kvadrato formos skylę. Grupėje mokiniai per 5 minutes turi aptarti ir nu-
spręsti, kas pavaizduota visoje fotografijoje. Tada mokytojas pakviečia po 
vieną atstovą iš kiekvienos grupelės ir jiems parodo, kas pavaizduota nuo-
traukoje. Grįžus į savo grupes, grupių atstovai negali sakyti, kas pavaizduota 
nuotraukoje. Jie gali tik atsakinėti į kitų grupės narių pateiktus klausimus. 
Po 5 minučių kiekviena grupelė turi pateikti savo atsakymą, kas pavaizduota 
fotografijoje. Vėliau parodoma, kas iš tiesų buvo ten pavaizduota. 

Aptatimas: Ar pavyko atspėti? Kas padėjo/trukdė suprasti, kas pavaiz-
duota fotografijoje? Kaip jautėsi, kai nežinojo dalies informacijos? Kaip 
jautėsi spėliodami? Kaip jautėsi grupelės atstovas, kai sužinojo, kas pavaiz-
duota nuotraukoje, bet negalėjo nieko sakyti? Gal gali prisiminti situacijų iš 
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savo gyvenimo, kai jautėsi už ką nors labai atsakingi ir suprato, kad nuo jų 
sprendimo, poelgio yra priklausomas ne tik jis vienas, bet ir kiti žmonės? 
Kaip jaučiasi Laura, kai jai tenka priimti sprendimus ir už save, ir už savo tė-
vus? Kaip jums atrodo, ką išgyvena Lauros tėvai, negalėdami kai kurių darbų 
atlikti be jos pagalbos?

Išsilaisvink

Priemonės: kėdės, stalai, raktas, popierius ir rašikliai.

Eiga: Klasė padalijama į keturias-penkias grupeles. Kiekvienoje išrenka-
mas „robotas“, kuris veikia kaip mechanizmas. Likę nariai – „ateiviai“. Iš stalų 
ir kėdžių suformuojamos „kameros“, iš kurių grupelės negali pasitraukti. Tik 
„robotai“ yra išorėje prie savo „ateivių“. „Kameros“ išdėstomos kuo toliau 
viena nuo kitos. Parodomas didelis raktas, kurį gavus galima išlaisvinti savo 
komandą. Raktas padedamas matomoje vietoje.

Visai klasei perskaitomas scenarijus: Jūs esate mokslinio fantastinio ap-
sakymo personažai. Vieni – ateiviai iš kosmoso, kiti – robotai. Žemės gyven-
tojai jūsų bijo, todėl uždarė į kalėjimą ir užrakino. Vienintelė galimybė atei-
viams pabėgti – įsakyti robotams atnešti raktą ir atrakinti duris. Šis raktas 
tinka visoms durims. Kiekviena komanda turi skubėti, nes neaišku, kas yra 
gretimoje kameroje – draugai ar priešai. Tie, kurie pabėgs, turės patys nu-
spręsti, ar išvaduoti kitų kamerų ateivius. 

Robotai gali matyti, girdėti ir reaguoti, bet nemoka kalbėti. Jie gali judėti 
visur, išskyrus kameras. Prieš siunčiant robotą atnešti rakto, jį reikia „užpro-
gramuoti“. Ateiviai savo robotui turi sukurti „atmintį“ iš dešimties nurody-
mų, kurie gali būti ne daugiau kaip iš dviejų žodžių. Ateiviai turi savo kalbą, 
todėl nurodymai – tai žemiečiams beprasmiai žodžiai, pvz., „drin“ reiškia 
„eik pirmyn“, „nok“ – „eik atgal“ ir pan. Tai vieninteliai garsai, į kuriuos ro-
botas gali reaguoti. Ateiviai savo nurodymų žinyną užrašo popieriuje ir įveda 
į savo roboto atmintį. Nurodymus robotui galima sakyti bet kokia reikalinga 
tvarka, bet vieną kartą „įvesta“ programa negali būti keičiama ar papildo-
ma. Pagal šiuos nurodymus robotas turi nueiti prie rakto, jį paimti ir grįžti 
pas savo ateivius.“

Jei reikia, mokiniai gali tikslintis, užduoti klausimų. Kai vedėjas įsitikina, 
kad visi suprato, žino, ką reiks daryti, „ateivių“ grupelės per 5 minutes turi 

sugalvoti savo „robotui“ „atmintį“ – pasirinkti 10 nurodymų, užrašyti juos 
savo „ateiviška“ kalba ir vertimus. Vedėjas stebi šį procesą nuošalyje, nepa-
tarinėja, kokių nurodymų galės prireikti.

Kai „atmintis“ sukuriama, „robotų“ prašoma išeiti iš auditorijos. Tada ve-
dėjas aiškina, kad sargybiniai kai ką kalėjime pertvarkė. Jis pastumia į audi-
torijos vidurį stalą ir sako, kad tai - tunelis, per kurį „robotams“ teks šliaužti. 
Dar pastato keletą kėdžių ar stalų ir teigia, kad tai – atsiradusios kliūtys, 
kurias reikės perlipti, ir pan. Žaidimo metu vedėjas gali keisti ir rakto vietą.

Po tokių pakeitimų „ateiviai“ sutrinka, nes jų sudarytoje „roboto“ „at-
mintyje“ kai kurių nurodymų gali nebūti. Vedėjas nuramina ir drąsina „labai 
pasistengti“, pasitelkti kūrybiškumą.

Kai „ateivių“ grupelė numato nurodymų seką, „robotai“ pakviečiami ir iš 
jų paimami lapeliai su „atminties programa“. Lapeliai sumaišomi ir išdalija-
mi kitiems „robotams“. Tikėtina, kad „ateivių“ ir „robotų“ gretose kyla są-
myšis. Vedėjas paaiškina, kad „robotai“ – tik mašinos, todėl nesvarbu, kieno 
nurodymus jie vykdo.

Dabar paskelbiama, kad „robotai“ pasirengę veikti. Kyla didelis triukš-
mas, nes „ateiviai“ pradeda skelbti savo nurodymus, o „robotai“ dar studi-
juoja gautą „atminties programą“, prasideda lenktynės. Tikėtina, kad daly-
viai, esant tokiai įtampai, užmirš laikytis taisyklių, todėl vedėjas turi stebėti, 
kaip dirba grupelės. Jei dalyviai nereaguoja į vedėjo pastabas, žaidimas 
stabdomas ir „robotai“ savo maršrutą pradeda iš naujo. Kai pirmasis „robo-
tas“ pasiekia raktą, žaidimas stabdomas.

Aptarimas: Kas padėjo atlikti užduotį? Kas trukdė? Kaip jautėsi, kad tu-
rėjo bendrauti vieni su kitais jiems neįprasta kalba? Kaip jautėsi, kad visos 
aplinkybės keitėsi? Ką tuo metu galvojo „ateiviai“? O ką tuo metu galvojo 
„robotai“? Kuo „robotų“ ir „ateivių“ patirtys panašios ir kuo skiriasi? Kuo ši 
jūsų patirtis panaši į Lauros gyvenimą? Kaip jums atrodo, kaip Laura jaučiasi, 
kai jai tenka bendrauti tiek verbaline, tiek gestų kalba? Kaip jums atrodo, ką 
jį išgyvena nuolat būdama vertėja?  

„Stebuklinga rašymo priemonė“

Priemonės: A2 ar A1 popieriaus lapas ir rašiklis, aplink apvyniotas maž-
daug 10–20 virvelių, skirtų valdymui.
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Moksleiviams galima pasiūlyti pasidomėti gestų kalba, pateikiant inter-
neto nuorodas. Taip pat galima pasiūlyti parengti projektą, skirtą susipažinti 
su kurčiais bendraamžiais, organizuoti susitikimą ar bendras veiklas.

Į filmo aptarimą galima būtų pasikviesti kurčią žmogų, kuris atsakytų į 
moksleiviams kilusius klausimus, dalyvautų diskusijoje. Kartu reikia nepa-
miršti pakviesti ir gestų kalbos vertėją. Galima būtų kreiptis į Lietuvos kur-
čiųjų draugiją, vietos kurčiųjų reabilitacijos centrus, Lietuvos kurčiųjų jauni-
mo asociaciją. 

METODO PRITAIKYMAS KINO SALĖJE, DIDELĖJE AUDITORIJOJE: 

Filmas trunka 50 minučių, todėl po fimo peržiūros kino salėje galima pa-
daryti 20 minučių filmo aptarimą. Žiūrint filmą kino salėje, reikėtų vengti už-
duočių, kuriose reikia daug rašyti, o dalijantis mintimis, pastebėjimais, įžval-
gomis, neprašyti, kad vaikai dalytųsi asmeninėmis patirtimis ar istorijomis. 
Darant aptarimą didelėje grupėje, labiausiai tinka metodai, kurie įtraukia 
visus vaikus, suteikia pasirinkimą, skatina balsuoti, judėti po erdvę ar kitokiu 
būdu išreikšti savo nuomonę.

TEMOS TĘSTINUMUI:

Metodiką parengė: Joana Vanagienė

Papildė: Aurelija Ananjevaitė

Eiga: Gupės dalyviai gauna popieriaus lapą ir stebuklingą rašiklį. Jie turi 
nupiešti bendrą piešinį ant popieriaus lapo naudodami šį rašiklį. Tačiau jis 
veikia tik tada, kai jį valdo visi komandos nariai, laikydami už virvelių. Jiems 
skiriamos 10 min., per kurias nekalbėdami turi aptarti, ką pieš ir kaip pieš. 
Tada skiriamos dar 5 min. piešiniui nupiešti.    

Aptarimas: Kaip nusprendėte piešti būtent tokį piešinį? Kokią strategiją 
naudojote? Ar jautėte, kad kas nors vadovavo žaidimui? Ar buvo sunku vie-
nam su kitu bendrauti be žodžių? Kas padėjo jums susitarti dėl bendro pie-
šinio? Kas trukdė? Ar visi dalyviai buvo įsitraukę į piešimą? Ar kas nors jau-
tėsi atstumtas grupėje? Kas gelbėdavo piešinį nuo „katastrofos“? Kas buvo 
sudėtingiausia? Kaip jautėsi žmonės, kuriems tekdavo piešti sudėtingąsias 
dalis? Kaip jautiesi tie, kuriems teko pradėti piešinį? O tie, kuriems tekio 
užbaigti? Kaip jums atrodo, kaip Laura jaučiasi, kai jai nuolat tenka su tėvais 
bendrauti gestų kalba? Kaip jūs gyventumėte, jei tektų nuolat bendrauti tik 
kūno kalba?

P.S. Jei yra laiko, galima po aptarimo pasiūlyti dar kartą ką nors nupiešti 
greičiau ir aptarti, kuo skyrėsi pirmasis piešimas nuo antrojo. 

APIBENDRINIMAS. 

Diskusijos pabaigoje svarbu padaryti apibendrinimą. Geriausia remtis 
pačių mokinių išsakytomis mintimis ir tuo pačiu sudėlioti pagrindinius ak-
centus, kuriuos mokiniai turi išsinešti iš diskusijos, pvz., akcentuoti, kad kie-
kvienas iš mūsų esame skirtingi ir kuo nors kitokie, svarbu mokėti priimti 
skirtybes ir kitą žmogų tokį, koks jis yra, arba kad tėvų negalia neturi suma-
žinti meilės ir pagarbos jiems, svarbu vertinti šeimą ir šeimos ryšius.

Taip pat per apibendrinimą jaunesnių vaikų galima paklausti, ką kitiems 
sutiktiems ir nemačiusiems filmo žmonėms jie papasakotų apie filmą. Vy-
resniųjų galima paprašyti trimis sakiniais pasakyti svarbiausias filmo mintis. 

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 no-
riai gaudo kamuoliuką ir taip sumažinama socialinė įtampa, pakeliama mo-
tyvacija.

Svarbiausia mokytojams atsirinkti pačius svarbiausius elementus ir pro-
blematiką, ką siekiama mokiniams perteikti filmu. Geriau panagrinėti ma-
žiau elementų, bet giliau ir nuosekliau. Jeigu filmo aptarimas vyksta iškart 
po peržiūros, tai turėtų vykti ne ilgiau kaip 30 min. Kad mokiniai galėtų la-
biau susivokti, protinga būtų filmą aptarti ne tą pačią dieną, kai jis buvo 
žiūrimas. Tuomet ir aptarimui bei diskusijai būtų galima skirti daugiau laiko, 
pvz. vieną pamoką – 45 min. Jeigu filmo aptarimas vyksta per neformalaus 
ugdymo užsiėmimus, galima laiko skirti ir daugiau. Aptariant filmą, reko-
menduotina mokiniams susėsti ratu. Mokinių kiekis – viena klasė.


