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UŽDAVINIAI:

Tema: tarpukltūriškumas, religija, skurdas, tapatumas.

Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, tikybai, psichologijai, socialinei pe-
dagogikai, klasės valandėlei, geografijai, istorijai.

Grupės dydis: iki 30 mokinių.

Filmas skirtas: 5-7 klasių mokiniams, bet metodai gali būti pritaikomi ir vyresnių 
klasių mokiniams.

Trukmė: Pasiruošimas filmui - 20 min. Filmo peržiūra - 50 min. Filmo aptarimas - 25-
70 min. (atsižvelgiant į tai, kokiu metu jis vyksta ir kokioje aplinkoje).

Filme liečiamos žmogaus teisės: lygios galimybės, vaiko interesai, teisė į min-
ties, sąžinės ir religijos laisvę, teisė į saugią vaikystę, apsauga nuo įvairaus pobūdžio 
smurto, nepriežiūros, grubaus elgesio ir išnaudojimo, teisė į kokybišką ir prieinamą 
mokslą.

Režisierė: Eglė Vertelytė

Operatorius: Otgon Gesu

Prodiuseriai: Arūnas Matelis, Lukas Trimonis

Muzika: Titas Petrikis

Lietuva

2011 m., 50 min.

1. Supažindinti mokinius su pagrindinėmis vaiko teisėmis ir laisvė-
mis;

2. Ugdyti socialinį jautrumą;

3. Ugdyti tarpultūriškumą ir supratimą apie kitas kultūras;

Metodinė priemonė skirta padėti struktūruoti diskusiją su mokiniais po 
filmo peržiūros apie šias temas: lygios galimybės, vaiko interesai, teisė į min-
ties, sąžinės ir religijos laisvę, teisė į saugią vaikystę, apsauga nuo įvairaus 
pobūdžio smurto, nepriežiūros, grubaus elgesio bei išnaudojimo, teisė į ko-
kybišką ir prieinamą mokslą,     Metodine priemone siekiama padėti susieti 
filmo siužetą su mokinių socialine realybe, supažindinti juos su Lietuvos kaip 
daugiakultūrės šalies istorija ir formuoti teigiamą požiūrį į etnines grupes 
bei skirtingas kultūras. 

Metodinėje priemonėje pateikiamas sąvokų žodynas, filmo aprašas, 
klausimai filmui aptarti, praktiniai užsiėmimai. Atskirai aptariamas Lietuvos 
kontekstas atskiroms filmo temoms: mongolų-totorių bendruomenė Lietu-
voje, skurdas Lietuvoje ir smurtas prieš vaikus. 

PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Geresnei atmosferai sukurti siūloma diskusiją vesti mokiniams sėdint 
ratu/puslankiu, kad galėtų vieni kitus geriau matyti ir bendrauti. Taip pat 
svarbu priminti susitarti su mokiniais dėl užsiėmimo taisyklių, kad kiekvie-
nas jaustųsi gerbiamas ir girdimas. 

Patalpą rekomenduojama paruošti taip, kad vaikai lengvai galėtų vėliau 
susėsti ratu ar puslankiu, taip galėdami žiūrėti vienas į kitą ir bendrauti tie-
siogiai, be kliūčių. Jei filmo peržiūra vyks didesnėje auditorijoje, salėje, svar-
bu priminti taisykles: „Kalbam po vieną“, „Išklausome vienas kitą“ ir „Ger-
biam vienas kito nuomonę“. 

Būtų gerai, kad vaikas, kuris pateikia klausimus ar atsakinėja į diskusijos 
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klausimus, galėtų kalbėti per mikrofoną, ir auditorija jį gerai girdėtų. Jei au-
ditorija mišri ir diskusijos dalyviai vienas kito nepažįsta, reikėtų pasšnekovą 
paraginti prisistatyti. Jei vaikas nenori kalbėti, nereikėtų jo versti: „įsivažia-
vus“ diskusijai tikėtina, kad drąsos atsiras daugiau. Prieš filmo peržiūrą rei-
kėtų pasirūpinti rašikliais ir lentelėmis su klausimais. 

„Tėtis norėjo, kad tapčiau geru berniuku ir geru lama, bet aš nežinau.“ 
(Galaa) 

Dvylikametis mongolų berniukas Galaa su mama Byambaa ir jaunesniuo-
ju broliu Turuu gyvena pakrypusioje jurtoje Ulan Batoro pakraštyje. Galaa 
tėtis mirė prieš 2 metus, palikdamas šeimą visiškame skurde. Vaikas bando 
išgyventi pardavinėdamas cigaretes turguje, bet jo mama turi kitą idėją: ji 
nusprendžia, kad jis turėtų tapti budistų vienuoliu – lama. Patekti į vienuoly-
ną – vienintelis būdas Galaa išvengti skurdo ir įgyti išsilavinimą. Pamažu šia 
svajone užsikrėčia ir pats Galaa. Jis pradeda lankytis viename iš pačių disci-
plinuočiausių Mongolijos vienuolynų - Pethube - ir bando į jį patekti. Tačiau, 

kad būtų priimtas, Galaa turi gauti atskirų vienuolyno lamų sutikimus ir pa-
laiminimus bei daug mokytis. Nepaisant Galaa noro tapti vienuoliu, jis gana 
išdykęs ir problemiškas vaikas. Ar šios jo charakterio savybės nesutrukdys 
jam pasiekti savo tikslą?

„Mongolijoje gyvenau beveik metus: mokiausi kalbos, domėjausi šalies 
kultūra, savanoriavau įvairiose nevyriausybinėse organizacijose.

Susidomėjau Mongolijos budizmu ir pradėjau mokyti anglų kalbos ber-
niukų vienuolyne. Ten sutikau Galaa, kuris mane patraukė prieštaringu cha-
rakteriu: atrodė tiesiog išdykęs vaikas, nors dėvėjo lamos drabužius.

Vėliau susipažinau su berniuko mama, pradėjau lankytis jų namuose ir 
filmuoti. Galaa šeima gyveno Ulan Batoro priemiestyje, skurdžiame jurtų 
rajone. Tačiau nepaisant sunkių gyvenimo sąlygų, Galaa ir jo brolis smagiai 
leido laiką žaisdami ir svajodami. 

Šeima mane labai greit priėmė į savo gyvenimą ir laisvai elgėsi prieš ka-
merą, todėl galėjau filmuoti viską, ką norėjau. Tačiau daugiau laiko praleis-
davau be kameros: žaisdama su vaikais, bandydama susikalbėti su mama, 
o kai nepavykdavo, tiesiog gulėdama lovoj ir stebėdama gyvenimą jurtoje.

Nepretendavau kurti filmo apie Mongoliją, nors praleistos dienos mon-
golų šeimoje, pramokta kalba man leido neblogai pažinti šią šalį ir jos žmo-
nes. Kur kas labiau intrigavo berniuko istorija, kuri man atrodė nepaprastai 
įdomi, žmogiška ir universali, todėl stengiausi būti šalia Galaa jo kryžkelėse.

Kadangi studijuoju dramaturgiją, žinau, kad papasakoti paprastą istoriją 
nėra lengva, todėl tai ir buvo didžiausias iššūkis filmo kūrėjams. Taip pat no-
rėjau kuo plačiau atskleisti berniuko charakterį – būtent Galaa ir padiktavo 
filmo stilistiką.

Mane visada domino žmogaus svajonių ir esminių gyvenimo pasirinkimų 
ryšys su socialine padėtimi ir ar visi galime vienodai puoselėti savo svajonę. 
Tačiau iki šiol negaliu atsakyti į klausimą, ar vienuolynas Galaa buvo pra-
gmatiškas planas, ar tik naivus vaikiškas noras.“

FILMO REŽISIERĖS ŽVILGSNIS Į GALAA
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Pirmiausia reikėtų pradėti nuo žinių apie mongolus ir Mongoliją. Tai vals-
tybė Azijoje, tarp Rusijos ir Kinijos. Didžiąją dalį Mongolijos teritorijos užima 
stepės, šiaurėje ir vakaruose – kalnai, o pietuose – dykuma. Pagal plotą šalis 
yra 18-a pasaulyje, 2018 m. turi 3,121,772 gyventojų1. 

Šalis labai didinga istorine patirtimi ir užkariavimais. Mongolija XII ir XIII 
a., vadovaujant valdovui Čingischanui, buvo labiausiai suklestėjusi savo isto-
rijoje. Šiandien Mongolijoje daug gyventojų skursta. Lietuvoje mongolų-to-
torių bendruomenė išlikusi nedidelė, bet išlaikanti savo tradicijas ir šiek tiek 
besiskirianti nuo dabartinėje Mongolijoje gyvenačių žmonių. 

Istorijos pamokoje filmas gali būti naudojamas kalbėti apie dabartinę 
Mongoliją, bet  referuojant į didžiojo mongolų chano Čingischano valdymo 
laikotarpį. Svarbu atkreipti mokinių dėmesį į Lietuvos, kaip multikultūrinės 
valstybės, praeitį ir formuoti mokinių teigiamą požiūrį į skirtingas kultūras 

1  http://www.worldometers.info/world-population/mongolia-population/. Žiūrėta 2018.06.29

Pav. Nr. 1. Mongolija šiandien. Rasta: http://www.worldometers.info/world-map/. Žiūrėta 2018.06.29

FILME APTARIAMA PROBLEMA IR JOS KONTEKSTAS

TEMOS PRITAIKOMUMAS ISTORIJOS PAMOKAI 

ir etnines bendruomenes, užkirsti kelią bet kokiai ksenofobijai. 

Mongolai-totoriai Lietuvoje. Po XIII a. vykusių totorių ir mongolų užka-
riavimų Europoje apibendrintai totoriais imti vadinti Aukso ordai ir skirtin-
giems chanatams priklausančios tautos. Totoriais vadinami ir etniškai mon-
golams, kipčiakams bei baškirams priklausantys Lietuvos totoriai. Istorinė 
tikrovė ir totorių įsikūrimą aiškinančios legendos versijos šios musulmonų 
bendruomenės įsikūrimą LDK sieja su XIV a. pabaiga: tuo metu ir kiek vėliau 
vykę LDK ir Aukso ordos karai, skilimas ir vidinė suirutė Ordoje buvo pagrin-
diniai totorių migraciją ir kūrimąsi valstybėje skatinę veiksniai.

Tradiciškai totorių įsikūrimo legendoje minima data – 1397 m. – sieja-
ma su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto įsteigta pirmąja LDK totorių 
gyvenviete ties Vokės upe. Pasak legendos, Vytautas – Vatat Bijus (priešus 
triuškinantis karalius) po karų su Aukso orda atsivedė ir apgyvendino prie 
Vokės upės totorius su šeimomis, mainais už ištikimą karo tarnybą skirda-
mas jiems žemių. 

Istorijos pamokose reikėtų akcentuoti Lietuvos multikultūriškumą LDK 
periodu. 

Kitos istorijos pamokose tinkamos temos: 

• Mėlynųjų vandenų mūšis;

• Aukso orda.

• Lietuvos mongolų-totorių bendruomenė šiandien2. Lietuvoje gyve-
nanti bendruomenė išpažįsta islamo tikėjimą, todėl pamokoje, naudojant 
filmo fragmentus, kur filmo veikėjas Gaala siekia tapti vienuoliu, galima mo-
kiniams pasakyti, kad Lietuvoje ši etninė grupėb išpažįsta islamo religiją, nes 
bendruomenė yra sumišusi su totoriais. 

Skurdas pasaulyje ir Lietuvoje

Tyrimais nustatyta, kad beveik 1,5 mlrd. žmonių 91 besivystančioje ša-
lyje gyvena skurde, o dar 800 mln. balansuoja ant skurdo ribos3. Lietuvo-

2  Siūloma aplankyti ekskursiją Raižių mečetėje, kur galima būtų daugiau išgirsti istorinių liudi-
jimų apie mongolus-totorius Lietuvoje.
3  https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/pasaulyje-2-2-mlrd-zmoniu-gyvena-uz-ar-
ba-arti-skurdo-ribos-sako-jt-57-442526

http://www.worldometers.info/world-population/mongolia-population/
http://www.worldometers.info/world-map/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/pasaulyje-2-2-mlrd-zmoniu-gyvena-uz-arba-arti-skurdo-ribos-sako-jt-57-442526
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/pasaulyje-2-2-mlrd-zmoniu-gyvena-uz-arba-arti-skurdo-ribos-sako-jt-57-442526
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je ties skurdo riba balansuoja kas penktas gyventojas4. Tie, kurie patenka 
į skurdo spąstus, susiduria ne tik su ekonominėmis problemomis, bet turi 
ir daug mažiau galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime. Lietuvoje į tokį 
užribį patekti gana paprasta – užtenka netekti darbo ilgesniam laikui ir tu 
jau esi socialinės atskirties rizikos grupėje. Reikia atkreipti dėmesį, kad vai-
kams iš šeimų, kuriose tėvai yra praradę darbą ir balansuoja ties skurdo riba 
ar skursta, sąlygos mokytis yra kur kas prastesnės. Tokie vaikai neturi ne 
tik galimybių naudotis korepetitorių paslaugomis, kurios yra brangios, bet 
ir sukti galvą, iš kur gauti pinigų tvarkingiems drabužiams rūbams ar moky-
mosi priemonėms. 

Statistika rodo, kad šalyje labiausiai skursta vieniši pensininkai, šeimos 
su vaikais, neįgalieji ir bedarbiai. Kaimo gyventojai taip pat priskiriami prie 
šių pažeidžiamų grupių. Galima būtų teigti, kad skurdo apraiškos Lietuvoje 
turi regioninį pobūdį – pagal daugelį socialinės ir ekonominės raidos rodiklių 
regionai labai atsilieka nuo didžiųjų šalies miestų. 

Nepaisant to, kad Lietuvoje daug žmonių skursta, lietuviai labai dažnai 
į juos ar jų vaikus žiūri negatyviai – vaikai, kilę iš skurdžių šeimų, iš anks-
to nuvertinami. Pasitaiko atvejų, kad vaikams iš socialinės rizikos šeimų ar 
globos namų atėjus į mokyklą, mokytojai iš jų nieko per daug nesitiki. Jie 

4  http://manoteises.lt/straipsnis/kas-penktas-gyvena-skurde/

labai dažnai nukreipiami į modifikuotas programas, vėliau, geriausiu atveju, 
į profesines mokyklas. Paskatinimo, palaikymo tokie vaikai mokykloje nesu-
laukia, o dažnai ir tinkamų sąlygų mokytis ir pamokas ruošti namie taip pat 
neturi. Pasiturinčių tėvų vaikai turi daug daugiau privilegijų, jie gali lankyti 
mokamus būrelius, keliauti ir taip plėsti savo akiratį5.

Smurtas prieš vaikus Leituvoje

Lietuva yra ratifilkavusi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją. Šios kon-
vencijos tikslas - visame pasaulyje mažinti bet kokį smurtą prieš vaikus ir 
gerinti jų gyvenimo kokybę.  

Vis dėlto Lietuvoje dažnai prieš vaikus įvykdoma žiaurių nusikaltimų. Me-
todinė priemonė rengiama įpusėjus 2018 m., tad verta pažymėti, kad šiek 
tiek daugiau nei prieš metus, 2017 m. vasarį, buvo priimtas įstatymas (vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAD/TAIS.26397), draudžiantis bet kokios formos smurtą prieš vaikus. Kal-
bantis apie tai su mokiniais, labai svarbu pabrėžti, kad smurtinis (įskaitant 
ir psichologinį smurtą) elgesys negali ir neturi būti pateisinamas, ir sutekti 
informaciją, kurie galima kreiptis pagalbos. 

Kaip atpažinti vaiką, kuris patiria smurtą?

Rasta: http://pasibelsk.lt/kaip-atpazinti-vaika-kuris-patiria-smurta-pagal-katherine-sellgren/

5  Ten pat.

http://manoteises.lt/straipsnis/kas-penktas-gyvena-skurde/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397
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2. Filmo aptarimas - įsūdžiai apie filmą, detalios instrukcijos, klausimai.

Filmo stilius - langas į pasaulį. Rekomenduojama pradedant užsiėmimą 
po filmo su mokiniais pirmiausia atkreipti dėmesį į filmo stilių ir režisierės 
pasirinktą filmo žanrą. Užduokite kelis klausimus mokiniams: 

1. Kaip apibrėžtumėte, kas yra dokumentinis filmas?

2. Kaip manote, kodėl režisierė pasirinko kurti dokumentinį filmą apie 
Galaa?

3. Kokiais filmo kadrais / epizodais vaizduojamas skurdas?

4. Kaip pasikeičia filmo garso takelis, kai Galaa pradeda kalbėti apie 
tėtį?

5. Kaip vaizduojamas Galaa laisvalaikis? (garso takelis, repas, filmukų 
garsai, epizodas 05:15 - 06:20)

Jei pagrindinė užsiėmimo su mokiniais tema bus skurdas, o sąlygos nelei-
džia filmo žiūrėti nuo pradžios iki galo, siūloma naudoti fragmentus: 00:00 
- 20.00

Jei užsiėmimo su mokiniais pagrindinė tema bus smurtas ir nepriežiūra, 
o sąlygos neleidžia filmo žiūrėti nuo pradžios iki galo, siūloma naudoti filmo 
fragmentus: 06:20 - 08:10; 09:35 - 12:30. 

Galima pasirinkti ir kitus filmo epizodus arba kombinuoti epizodus ir te-

Metodo pritaikymas klasėje

1. Užsiėmimo klasėje tvarkaraštis

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

Pasiruošimas 
veikloms prieš ir 
po filmo 
peržiūros

75
min

10
min

Siūlome: 1) iš anksto peržvelgti meto-
dinę filmo aptarimo medžiagą ir 
peržiūrėti filmą; 2) pasirinkti klausimus 
diskusijai po filmo peržiūros ir pasiruošti 
rodymui filmo kadrus (pateiktus meto-
dinės medžiagos prieduose) ar filmo 
ištraukas, jei norėsite jas rodyti filmo 
aptarimo metu.

Pasirengimas 
filmo peržiūrai: 
patalpa ir įranga

Siūlome paruošti patalpą filmo peržiūrai: 
a) įjungti ir patikrinti peržiūrai reikalingą 
įrangą (kompiuterį, ekraną, vaizdo 
projektorių, garso kolonėles); b) patikrin-
ti, ar veikia internetas; c) užtamsinti 
langus, kad filmo vaizdai nebūtų išblukę; 
d) užtikrinti, kad filmo peržiūros netrik-
dys pašaliniai asmenys (pvz., kitų klasių 
mokiniai, darbuotojai); e) įsitikinti, ar 
mokiniai neužstos vieni kitiems ekrano; 
f) išvėdinti patalpą prieš peržiūrą.

10
min

Įžanga Įžangos metu siūlome mokiniams pasa-
kyti filmo pavadinimą, režisieriaus vardą 
ir pavardę, filmo sukūrimo metus ir 
supažindinti mokinius su filme bei meto-
dinėje priemonėje vartojamais termi-
nais, kuriuos galite rasti 2 metodinės 
priemonės priede. 

50
min

Filmo peržiūra Siūlome žiūrėti filmą neskaidant jo į 
dalis, nepertraukiant filmo peržiūros. 
Tačiau, jei sąlygos to neleidžia, galima 
pasirinkti filmo fragmentus pagal temas.

120
min

Filmo aptarimas 
ir apibendrinimas

Būtų puiku, jei po filmo peržiūros 
galėtumėte padaryti 5 min. pertraukėlę 
(trukmę pasirinkdami atsižvelgę į moki-
nių amžių). Po jos susėsti ratu ir pradėti 
diskusiją. Rekomenduojame mokiniams 
užduoti pasirinktus ar visus klausimus, 
pateiktus metodinės medžiagos dalyje 
„Klausimai mokiniams“. Siūlome kartu 
ne ieškoti vienintelio teisingo atsakymo, 
bet pirmiausia padrąsinti mokinius kal-
bėti ir nebijoti suklysti, skatinti mąstyti 
savarankiškai, sieti matytą ir išgirstą 
informaciją. Taip pat rekomenduojame 
derinti klausimus, susijusius su filmo 
pasakojimu, su klausimais apie filmo 
stilių. 

TRUKMĖVEIKLA PATARIMAI

Pasiruošimas 
veikloms prieš ir 
po filmo 
peržiūros

75
min

10
min

Siūlome: 1) iš anksto peržvelgti meto-
dinę filmo aptarimo medžiagą ir 
peržiūrėti filmą; 2) pasirinkti klausimus 
diskusijai po filmo peržiūros ir pasiruošti 
rodymui filmo kadrus (pateiktus meto-
dinės medžiagos prieduose) ar filmo 
ištraukas, jei norėsite jas rodyti filmo 
aptarimo metu.

Pasirengimas 
filmo peržiūrai: 
patalpa ir įranga

Siūlome paruošti patalpą filmo peržiūrai: 
a) įjungti ir patikrinti peržiūrai reikalingą 
įrangą (kompiuterį, ekraną, vaizdo 
projektorių, garso kolonėles); b) patikrin-
ti, ar veikia internetas; c) užtamsinti 
langus, kad filmo vaizdai nebūtų išblukę; 
d) užtikrinti, kad filmo peržiūros netrik-
dys pašaliniai asmenys (pvz., kitų klasių 
mokiniai, darbuotojai); e) įsitikinti, ar 
mokiniai neužstos vieni kitiems ekrano; 
f) išvėdinti patalpą prieš peržiūrą.

10
min

Įžanga Įžangos metu siūlome mokiniams pasa-
kyti filmo pavadinimą, režisieriaus vardą 
ir pavardę, filmo sukūrimo metus ir 
supažindinti mokinius su filme bei meto-
dinėje priemonėje vartojamais termi-
nais, kuriuos galite rasti 2 metodinės 
priemonės priede. 

50
min

Filmo peržiūra Siūlome žiūrėti filmą neskaidant jo į 
dalis, nepertraukiant filmo peržiūros. 
Tačiau, jei sąlygos to neleidžia, galima 
pasirinkti filmo fragmentus pagal temas.

120
min

Filmo aptarimas 
ir apibendrinimas

Būtų puiku, jei po filmo peržiūros 
galėtumėte padaryti 5 min. pertraukėlę 
(trukmę pasirinkdami atsižvelgę į moki-
nių amžių). Po jos susėsti ratu ir pradėti 
diskusiją. Rekomenduojame mokiniams 
užduoti pasirinktus ar visus klausimus, 
pateiktus metodinės medžiagos dalyje 
„Klausimai mokiniams“. Siūlome kartu 
ne ieškoti vienintelio teisingo atsakymo, 
bet pirmiausia padrąsinti mokinius kal-
bėti ir nebijoti suklysti, skatinti mąstyti 
savarankiškai, sieti matytą ir išgirstą 
informaciją. Taip pat rekomenduojame 
derinti klausimus, susijusius su filmo 
pasakojimu, su klausimais apie filmo 
stilių. 

TRUKMĖVEIKLA PATARIMAI
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mas, siūlomas šioje metodinėje priemonėje. Jei laiko mažai, galima rinktis 
aptarimą sėdint ratu ir diskutuojant šiais klausimais:

• Kuo ypatinga ir kuo skiriasi Galaa kasdienybė nuo kiekvieno iš jūsų?

• Ką vis prisimena Galaa?

• Su kokiais sunkumais susiduria Galaa?

• Ar žinote, kur galima kreiptis susidūrus su smurtu?

• Kodėl Galaa pasirenka tapti vienuoliu?

• Kokios priežastys lėmė, kad Galaa skursta?

Jei laiko yra daugiau, rekomenduojama žiūrėti visą filmą ir užsiėmimą 
kombinuoti su visomis filme nagrinėjamomis temomis ir skirti laiko prak-
tiniams žaidimams ksenofobijos tema.

ŽAIDIMAS „ETIKETĖS“

Tikslai • Patyrinėti ryšį tarp to, ko iš mūsų tikimasi, ir to, kaip 
elgiamės. 
• Geriau suvokti mūsų elgesio įtaką kitiems. 
• Pradėti diskusiją apie pasekmes, kylančias dėl žmonių 
skirstymo remiantis stereotipais.

Susijusios teisės Teisė į lygybę prieš įstatymą, nediskriminacija.

TEMOS PAVADINIMAS DISKRIMINACIJA

Trukmė 45 min. 

Priemonės • Lipnūs popierėliai arba popierius, žirklės ir lipni juosta bei 
rašymo priemonė parengti lapeliams. 
• „Minčių lietui“ – lenta ir kreida arba didelis popieriaus lapas 
ir žymekliai.

Eiga 1. Priklijuok po lapelį kiekvienam grupės nariui ant kaktos, 
bet neleisk jam (-jai) pažiūrėti, kas ant jo parašyta. 
2. Paaiškink grupei užduotį. Pabrėžk, kad užduoties metu jie 
turi elgtis vieni su kitais pagal ant kaktos prilipdytas etiketes. 
Pavyzdžiui, jei kieno nors „etiketė“ yra „tingus“, visi turi elgtis 
su juo kaip su tinginiu (bet niekada nevartoti žodžio, 
parašyto ant lapelio – svarbiausia šiame žaidime yra tiesio-
giai neišduoti, kas parašyta!). 
3. Grupės nariai turėtų stengtis atlikti užduotį ir kartu elgtis 
su kitais pagal stereotipus, nurodytus lapeliuose. 
4. Pabaigoje kiekvienas (-a) žaidėjas (-a) turi pabandyti 
atspėti, kas buvo parašyta ant jo (-s) lapelio, bet tai nėra 
pagrindinis žaidimo tikslas.

Pasiruošimas • Kiekvienam(-ai) grupės nariui(-ei) išdalyk po vieną lipnaus 
popieriaus lapelį, maždaug 5 cm ilgio, 2 cm pločio; galima 
naudoti ir lipnią juostą ir popierėlius. 
• Užrašyk vieną būdo bruožą ant kiekvieno lapelio, pavyz-
džiui: neatsakingas, šmaikštus, protingas, nerangus, tinginys, 
pensininkas, pankas, reperis, metalistas, vėpla, blondinė (ar 
priklausymą tamtikroms grupėms: gėjus, feministė, romas, 
žydas ir kt.) 
• Parink užduotį grupei, pavyzdžiui, kartu sukurti plakatą, 
suplanuoti įsivaizduojamą renginį (Eltono Johno koncertą), į 
kitą vietą perkelti baldus ar padiskutuoti (paklausk, pavyz-
džiui: „jei populiari muzikos grupė vyktų į jūsų miestą, kokia 
grupė tai būtų?“), sukurti eilėraštį Kalėdų seneliui, parašyti 
laišką Lietuvos prezidentei(-ui) dėl žmogaus teisių situacijos, 
padengti stalą, sukurti bendraamžių grupės himną ar logoti-
pą ir kt.

Apibendrinimas Labai svarbu, kad liktų laiko žaidėjams pasisakyti. Pradėk 
klausdamas(-a), ar jie galėjo atspėti, kas užrašyta ant jų lape-
lio, klausinėk apie kitus užsiėmimo aspektus: 
• Kaip kiekvienas (-a) dalyvis (-ė) jautėsi per užsiėmimą?
• Ar buvo sunku elgtis su kitais žmonėmis pagal jų „etike-
tes“?
• Ar kas nors pradėjo elgtis pagal „etiketę“, tai yra, ar kas 
nors, gavęs lapelį „šmaikštus“, nepradėjo pasakoti juokų ir 
elgtis lyg labai pasitikėtų savimi? Ar kas nors, pavadintas 
„tinginiu“, nenustojo bendrauti ir dalyvavo užsiėmime? 
• Kokias „etiketes“ priklijuojame žmonėms kasdieniame savo 
gyvenime? 
• Kas, kaip jūs šiame žaidime, turi tokias „etiketes“ realiame 
gyvenime? 
• Ar jos teisingos?
• Dabar paskatink grupės narius (-es) apibrėžti, ką jie(-os)-
mano, kas yra „stereotipai“, „neigiamos išankstinės nuosta-
tos“
ir „diskriminacija“.
Po „minčių lietaus“, kurį gali fiksuoti ant lentos ar lapo, pateik
šios temos įvade skaitytus apibrėžimus. Gali pratęsti diskusiją
pasinaudodamas (-a) teorinėje dalyje esančiais klausimais
ir pavyzdžiais.

Pasiūlymai
tęsiniui

• Pereik prie kito pratimo „Pasakojimas apie netoleranciją ir
kitokius žmones“, kurį atlikdami toliau gilinsitės, kaip stereo-
tipai ir neigiamos išankstinės nuostatos veikia žmonių gyve-
nimą bendruomenėje.

Tikslai • Patyrinėti ryšį tarp to, ko iš mūsų tikimasi, ir to, kaip 
elgiamės. 
• Geriau suvokti mūsų elgesio įtaką kitiems. 
• Pradėti diskusiją apie pasekmes, kylančias dėl žmonių 
skirstymo remiantis stereotipais.

Susijusios teisės Teisė į lygybę prieš įstatymą, nediskriminacija.

TEMOS PAVADINIMAS DISKRIMINACIJA

Trukmė 45 min. 

Priemonės • Lipnūs popierėliai arba popierius, žirklės ir lipni juosta bei 
rašymo priemonė parengti lapeliams. 
• „Minčių lietui“ – lenta ir kreida arba didelis popieriaus lapas 
ir žymekliai.

Eiga 1. Priklijuok po lapelį kiekvienam grupės nariui ant kaktos, 
bet neleisk jam (-jai) pažiūrėti, kas ant jo parašyta. 
2. Paaiškink grupei užduotį. Pabrėžk, kad užduoties metu jie 
turi elgtis vieni su kitais pagal ant kaktos prilipdytas etiketes. 
Pavyzdžiui, jei kieno nors „etiketė“ yra „tingus“, visi turi elgtis 
su juo kaip su tinginiu (bet niekada nevartoti žodžio, 
parašyto ant lapelio – svarbiausia šiame žaidime yra tiesio-
giai neišduoti, kas parašyta!). 
3. Grupės nariai turėtų stengtis atlikti užduotį ir kartu elgtis 
su kitais pagal stereotipus, nurodytus lapeliuose. 
4. Pabaigoje kiekvienas (-a) žaidėjas (-a) turi pabandyti 
atspėti, kas buvo parašyta ant jo (-s) lapelio, bet tai nėra 
pagrindinis žaidimo tikslas.

Pasiruošimas • Kiekvienam(-ai) grupės nariui(-ei) išdalyk po vieną lipnaus 
popieriaus lapelį, maždaug 5 cm ilgio, 2 cm pločio; galima 
naudoti ir lipnią juostą ir popierėlius. 
• Užrašyk vieną būdo bruožą ant kiekvieno lapelio, pavyz-
džiui: neatsakingas, šmaikštus, protingas, nerangus, tinginys, 
pensininkas, pankas, reperis, metalistas, vėpla, blondinė (ar 
priklausymą tamtikroms grupėms: gėjus, feministė, romas, 
žydas ir kt.) 
• Parink užduotį grupei, pavyzdžiui, kartu sukurti plakatą, 
suplanuoti įsivaizduojamą renginį (Eltono Johno koncertą), į 
kitą vietą perkelti baldus ar padiskutuoti (paklausk, pavyz-
džiui: „jei populiari muzikos grupė vyktų į jūsų miestą, kokia 
grupė tai būtų?“), sukurti eilėraštį Kalėdų seneliui, parašyti 
laišką Lietuvos prezidentei(-ui) dėl žmogaus teisių situacijos, 
padengti stalą, sukurti bendraamžių grupės himną ar logoti-
pą ir kt.

Apibendrinimas Labai svarbu, kad liktų laiko žaidėjams pasisakyti. Pradėk 
klausdamas(-a), ar jie galėjo atspėti, kas užrašyta ant jų lape-
lio, klausinėk apie kitus užsiėmimo aspektus: 
• Kaip kiekvienas (-a) dalyvis (-ė) jautėsi per užsiėmimą?
• Ar buvo sunku elgtis su kitais žmonėmis pagal jų „etike-
tes“?
• Ar kas nors pradėjo elgtis pagal „etiketę“, tai yra, ar kas 
nors, gavęs lapelį „šmaikštus“, nepradėjo pasakoti juokų ir 
elgtis lyg labai pasitikėtų savimi? Ar kas nors, pavadintas 
„tinginiu“, nenustojo bendrauti ir dalyvavo užsiėmime? 
• Kokias „etiketes“ priklijuojame žmonėms kasdieniame savo 
gyvenime? 
• Kas, kaip jūs šiame žaidime, turi tokias „etiketes“ realiame 
gyvenime? 
• Ar jos teisingos?
• Dabar paskatink grupės narius (-es) apibrėžti, ką jie(-os)-
mano, kas yra „stereotipai“, „neigiamos išankstinės nuosta-
tos“
ir „diskriminacija“.
Po „minčių lietaus“, kurį gali fiksuoti ant lentos ar lapo, pateik
šios temos įvade skaitytus apibrėžimus. Gali pratęsti diskusiją
pasinaudodamas (-a) teorinėje dalyje esančiais klausimais
ir pavyzdžiais.

Pasiūlymai
tęsiniui

• Pereik prie kito pratimo „Pasakojimas apie netoleranciją ir
kitokius žmones“, kurį atlikdami toliau gilinsitės, kaip stereo-
tipai ir neigiamos išankstinės nuostatos veikia žmonių gyve-
nimą bendruomenėje.
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Tikslai • Patyrinėti ryšį tarp to, ko iš mūsų tikimasi, ir to, kaip 
elgiamės. 
• Geriau suvokti mūsų elgesio įtaką kitiems. 
• Pradėti diskusiją apie pasekmes, kylančias dėl žmonių 
skirstymo remiantis stereotipais.

Susijusios teisės Teisė į lygybę prieš įstatymą, nediskriminacija.

TEMOS PAVADINIMAS DISKRIMINACIJA

Trukmė 45 min. 

Priemonės • Lipnūs popierėliai arba popierius, žirklės ir lipni juosta bei 
rašymo priemonė parengti lapeliams. 
• „Minčių lietui“ – lenta ir kreida arba didelis popieriaus lapas 
ir žymekliai.

Eiga 1. Priklijuok po lapelį kiekvienam grupės nariui ant kaktos, 
bet neleisk jam (-jai) pažiūrėti, kas ant jo parašyta. 
2. Paaiškink grupei užduotį. Pabrėžk, kad užduoties metu jie 
turi elgtis vieni su kitais pagal ant kaktos prilipdytas etiketes. 
Pavyzdžiui, jei kieno nors „etiketė“ yra „tingus“, visi turi elgtis 
su juo kaip su tinginiu (bet niekada nevartoti žodžio, 
parašyto ant lapelio – svarbiausia šiame žaidime yra tiesio-
giai neišduoti, kas parašyta!). 
3. Grupės nariai turėtų stengtis atlikti užduotį ir kartu elgtis 
su kitais pagal stereotipus, nurodytus lapeliuose. 
4. Pabaigoje kiekvienas (-a) žaidėjas (-a) turi pabandyti 
atspėti, kas buvo parašyta ant jo (-s) lapelio, bet tai nėra 
pagrindinis žaidimo tikslas.

Pasiruošimas • Kiekvienam(-ai) grupės nariui(-ei) išdalyk po vieną lipnaus 
popieriaus lapelį, maždaug 5 cm ilgio, 2 cm pločio; galima 
naudoti ir lipnią juostą ir popierėlius. 
• Užrašyk vieną būdo bruožą ant kiekvieno lapelio, pavyz-
džiui: neatsakingas, šmaikštus, protingas, nerangus, tinginys, 
pensininkas, pankas, reperis, metalistas, vėpla, blondinė (ar 
priklausymą tamtikroms grupėms: gėjus, feministė, romas, 
žydas ir kt.) 
• Parink užduotį grupei, pavyzdžiui, kartu sukurti plakatą, 
suplanuoti įsivaizduojamą renginį (Eltono Johno koncertą), į 
kitą vietą perkelti baldus ar padiskutuoti (paklausk, pavyz-
džiui: „jei populiari muzikos grupė vyktų į jūsų miestą, kokia 
grupė tai būtų?“), sukurti eilėraštį Kalėdų seneliui, parašyti 
laišką Lietuvos prezidentei(-ui) dėl žmogaus teisių situacijos, 
padengti stalą, sukurti bendraamžių grupės himną ar logoti-
pą ir kt.

Apibendrinimas Labai svarbu, kad liktų laiko žaidėjams pasisakyti. Pradėk 
klausdamas(-a), ar jie galėjo atspėti, kas užrašyta ant jų lape-
lio, klausinėk apie kitus užsiėmimo aspektus: 
• Kaip kiekvienas (-a) dalyvis (-ė) jautėsi per užsiėmimą?
• Ar buvo sunku elgtis su kitais žmonėmis pagal jų „etike-
tes“?
• Ar kas nors pradėjo elgtis pagal „etiketę“, tai yra, ar kas 
nors, gavęs lapelį „šmaikštus“, nepradėjo pasakoti juokų ir 
elgtis lyg labai pasitikėtų savimi? Ar kas nors, pavadintas 
„tinginiu“, nenustojo bendrauti ir dalyvavo užsiėmime? 
• Kokias „etiketes“ priklijuojame žmonėms kasdieniame savo 
gyvenime? 
• Kas, kaip jūs šiame žaidime, turi tokias „etiketes“ realiame 
gyvenime? 
• Ar jos teisingos?
• Dabar paskatink grupės narius (-es) apibrėžti, ką jie(-os)-
mano, kas yra „stereotipai“, „neigiamos išankstinės nuosta-
tos“
ir „diskriminacija“.
Po „minčių lietaus“, kurį gali fiksuoti ant lentos ar lapo, pateik
šios temos įvade skaitytus apibrėžimus. Gali pratęsti diskusiją
pasinaudodamas (-a) teorinėje dalyje esančiais klausimais
ir pavyzdžiais.

Pasiūlymai
tęsiniui

• Pereik prie kito pratimo „Pasakojimas apie netoleranciją ir
kitokius žmones“, kurį atlikdami toliau gilinsitės, kaip stereo-
tipai ir neigiamos išankstinės nuostatos veikia žmonių gyve-
nimą bendruomenėje.

Patarimai vedantiesiems / mokytojams

Šioje dalyje pateikiami apibendrinti patarimai mokytojams visomis metodi-
nės preimonės temoms. 

• Svarbu atkreipti mokinių dėmesį į Lietuvos, kaip multikultūrinės 
valstybės, praeitį ir formuoti teigiamą mokinių požiūrį į skirtingas kultūras ir 
etnines bendruomenes, užkirsti kelią bet kokiai ksenofobijai. 

• Kalbėdami apie skurdą su mokiniais, venkite vertinti skurdžiai gy-
venančių žmonių veiksmus. Niekada negalite žinoti, kokiomis aplinkybėmis 
žmogus atsidūrė skurde.

• Klabėdami apie skurdą, neimkite jokių žinomų pavyzdžių, nes ga-
lite nežinoti, kad vaikas, sėdintis klasėje, yra susijęs su aplinkybėmis arba 
su žmonėmis, apie kuriuos kalbate. Stenkitės kalbėti neutraliai, stengianstis 
nieko neįžeisti ar pasmerkti. 

• Norėdami padėti vaikams, patirientiems smurtą, daugiau galite rasti 
internetinėje Paramos vaikams centro svetainėje www.pozityvitevyste.lt. 

• Kalbant su mokiniais smurto tema labai svarbu pabrėžti, kad toks 
elgesys negali ir neturi būti pateisinamas, ir sutekti informaciją, kur galima 
kreiptis pagalbos. 

Pasiūlymai tęstinumui arba metodo pritaikymas didelėje auditorijoje

• Kaip apibrėžtumėte, kas yra dokumentinis filmas?

• Kaip manote, kodėl režisierė pasirinko kurti dokumentinį filmą apie 
Galaa?

• Kuo ypatinga ir kuo skiriasi Galaa kasdienybė nuo kiekvieno iš jūsų?

• Ką vis prisimena Galaa?

• Su kokiais sunkumais susiduria Galaa?

• Ar žinote, kur galima kreiptis susidūrus su smurtu?

• Kodėl Galaa pasirenka tapti vienuoliu?

• Kokios priežastys lėmė, kad Galaa gyvena skurde?

Diskusijai pasiruošti padėtų papildoma informacija

• Paramos vaikamss centras ir jų kuriamos metodinės priemonės 
www.pozityvitevyste.lt. 

• Daugiau informacijos apie mongolų-totorių bendruomenę Lietuvoje 
„Islamas visiems“: http://islamasvisiems.lt/mecetes-islamiski-centrai-turis-
tine-vieta/

• Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija: https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

• Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397 

• Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpaži-
nimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinko-
je: https://www.smm.lt/uploads/documents/doc00814420170804052550.
pdf 

• Informacija, kaip atpažinti, kad vaikas patiria smurtą: http://pasi-
belsk.lt/kaip-atpazinti-vaika-kuris-patiria-smurta-pagal-katherine-sellgren/ 

• Apie skurdą Lietuvoje: http://manoteises.lt/straipsnis/kas-penk-
tas-gyvena-skurde/ 

http://www.pozityvitevyste.lt
http://islamasvisiems.lt/mecetes-islamiski-centrai-turistine-vieta/ 
http://islamasvisiems.lt/mecetes-islamiski-centrai-turistine-vieta/ 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397  
https://www.smm.lt/uploads/documents/doc00814420170804052550.pdf 
https://www.smm.lt/uploads/documents/doc00814420170804052550.pdf 
http://pasibelsk.lt/kaip-atpazinti-vaika-kuris-patiria-smurta-pagal-katherine-sellgren/
http://pasibelsk.lt/kaip-atpazinti-vaika-kuris-patiria-smurta-pagal-katherine-sellgren/
http://manoteises.lt/straipsnis/kas-penktas-gyvena-skurde/  
http://manoteises.lt/straipsnis/kas-penktas-gyvena-skurde/  
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PRIEDAS NR. 1. PRIEDAS NR. 2. 

Emocinė parama mokiniui

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami

„Jaunimo linija“ - 8 800 28888

Darbo laikas: visą parą

Emocinę paramą teikia: savanoriai

Teikia paramą ir laiškais – http://www.jaunimolinija.lt/laiskai/

„Vaikų linija“ - 116 111

Darbo laikas: 11.00-23.00 kasdien

Emocinę paramą teikia: savanoriai 

Teikia pagalbą ir internetu – www.vaikulinija.lt

„Vilties linija“ - 116 123

Darbo laikas: visą parą

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Pagalbos moterims linija“ - 8 800 66366

Darbo laikas: visą parą

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Linija doverija“ - 8 800 77277

Darbo laikas: 16.00-20.00 nuo antradienio iki šeštadienio  
(išskyrus valstybės švenčių dienas)

Emocinę paramą teikia: savanoriai-moksleiviai

Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

Terminų žodynas

Mongolas - asmuo, priklausantis mongolų etninei grupei, kilusiai iš Mon-
golijos. Tai valstybė Azijoje, tarp Rusijos ir Kinijos. Didžiąją dalį Mongolijos 
teritorijos užima stepės, šiaurėje ir vakaruose – kalnai, o pietuose – dykuma. 
Pagal plotą šalis yra 18-a pasaulyje, 2018 m. turi 3,121,772 gyventojų. 

Totoriai - tiurkų ir mongolų genčių grupės istorinis pavadinimas. Jų var-
das kilo iš mongolų klajoklių genčių, gyvenusių Mongolijos šiaurės rytuose 
V–IX a. Manoma, kad šiuo metu pasaulyje gyvena daugiau nei 10 mln. toto-
rių. Nepriklausomos valstybės neturi. Kalba totorių ir rusų kalbomis. Daugu-
ma totorių – musulmonai.

Islamas - monoteistinė religija, antra pagal dydį pasaulyje. Ją išpažįsta 
apie 27 proc. Žemės gyventojų (2011 m. duomenimis, dažniausiai nurodo-
ma 1,9 milijardo tikinčiųjų). Labiausiai paplitusi pietvakarių Azijoje ir šiau-
rės Afrikoje. Jos išpažinėjai – musulmonai – tiki vieninteliu ir amžinu Dievu 
(arab. Allah) ir jo pranašu Mahometu. Musulmonų maldos namai – mečetė.

Mečetė - islamo šventykla. Arabų kalba masjid „nusilenkimo vieta“ (nu-
silenkimo  Alachui).

Budizmas - pasaulinė religija, atsiradusi šiaurės Indijoje I tūkstantmečio 
pr. m. e. viduryje, vėliau išplitusi Pietryčių bei Centrinėje Azijoje ir Tolimuo-
siuose Rytuose. Budizmo pradininku laikomas Sidharta Gautama (apie 560–
480 m. pr. m. e.), gavęs Budos (Buddha sanskrito kalba reiškia „atbudęs, 
praregėjęs, nušvitęs“) vardą. Tai istorinis (pagal kai kuriuos šaltinius – pusiau 
legendinis) indų princas, laisva valia išsižadėjęs karališkųjų rūmų prabangos. 
Budos mokymas propaguoja žmogaus tobulėjimą ir moko, kad žmogus pats 
kuria savo likimą. Budistinis mąstymas nepripažįsta vieno asmens garbini-
mo – žmogaus ar Dievo. Budizmo esmė – tikėjimas, kad atbusti, arba nu-
švisti, gali bet kuris žmogus, kuris vis besikartojančių atgimimų (Samsara) 
tėkmėje vadovausis Budos pavyzdžiu bei mokymu ir remsis asmeninėmis 
pastangomis. Budistų tikslas – atbusti pačiam ir padėti išsigelbėti iš skaus-
mingų atgimimų visoms kitoms būtybėms; galutinis atbudimo (nušvitimo) 
tikslas – nirvana.

http://www.jaunimolinija.lt/laiskai/
http://www.vaikulinija.lt
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Ksenofobija - (iš graikų k. ξένος „užsienietis, keistuolis“, φόβος „baimė“) – 
nepalankumas arba priešiškumas svetimšaliams ir tam, kas svetimšališka. Šią 
fobiją turintys žmonės bijo, vengia ar yra priešiškai nusiteikę prieš kitokios 
tautybės, rasės, religijos, kultūros atstovus. Nors terminas ksenofobija daž-
nai vartojamas kaip rasizmo sinonimas, tačiau tai nėra lygiaverčiai terminai. 

Rasizmas - įsitikinimas, kad rasė yra pagrindinis veiksnys, nuo kurio pri-
klauso žmogaus gabumai, kad tam tikra rasė yra viršesnė arba kad su žmo-
nėmis reikia elgtis priklausomai nuo jų rasinės kilmės. Institucinis rasizmas 
reiškia teisių tam tikroms tautinėms grupėms atėmimą, privilegijų skyrimą 
priklausomai nuo rasės, sistemišką tam tikros tautinės grupės atstovų išstū-
mimą į visuomenės užribį (pvz., būsto, įsidarbinimo, švietimo ar kitose srity-
se). 

Filmo stilius - būdai, kaip pagrindinė filmo mintis ir idėja perteikiama ne 
tik pasirenkant istoriją ir sukuriant atitinkamą scenarijų. Siekiant kiek įmano-
ma geriau  išreikšti idėją, taip pat būtina sukurti ir tinkamą filmo stilių (pa-
rinkti erdves, apšvietimą, kameros rakursus, garso takelį ir t. t.). 

Dokumentika - tai filmas, kuris kuriamas filmuojant realius gyvenimo įvy-
kius ir tikrovėje egzistuojančias asmenybes, o ne sukurtus personažus (ku-
riuos įkūnija profesionalūs aktoriai). Dokumentiniai filmai dažnai kuriami 
naudojant tik natūralų apšvietimą ir natūralius garsus. Filmuojama natūra-
liose vietose, dirbtinai jų nekeičiant ir specialiai nepritaikant filmavimui. Kino 
kamera, filmuojant dokumentinį filmą, dažnai juda „laisvai“, yra filmuojama 
„nuo peties“. Toks filmavimo būdas skiriasi nuo vaidybinio filmo filmavimo, 
kai naudojami papildomi prietaisai: kameros stovai, bėgiai, kranai ir pan. Do-
kumentinio filmo scenarijus būna labai abstraktus, jame – mažai detalių. Jis 
dažnai kinta jau per filmavimą, o kartais paaiškėja tik jau montuojant filmą.

Filmo kadras (anglų k. film frame) – tai nejudantis vaizdas; iš tokių ka-
drų sudaryti judantys vaizdai – filmai. Pvz., sukantis kino juostai, per vieną 
sekundę ekrane projektuojami 24 kadrai (nejudantys vaizdai). Filmo kadras 
turi ir antrąją reikšmę, kuri anglų kalba vadinama film shot. Vartojamas an-
trąja reikšme, filmo kadras apibūdina nenutrūkstamą filmavimą nuo kame-
ros įjungimo momento iki jos išjungimo. Kadrai gali būti ilgos trukmės – ilgi 
kadrai ir trumpos trukmės – trumpi kadrai.

Metodinę priemonę parengė Nepatogaus kino klasės programos vadovė  
Simona Gaidytė


