
 

 

  

METODINĖ PRIEMONĖ FILMUI 

APTARTI 



U Ž D A V I N I A I:  
✓ Suteikti aptarimo dalyviams galimybę pasidalyti įspūdžiais ir išsakyti 

jausmus po filmo; 

✓ Skatinti suvokti, jog reikia padėti silpnesniems, mylėti artimuosius; 

✓ Supažindinti vaikus su negalią turinčių žmonių išgyvenamais 

sunkumais.  

UŽDUOTIS 

Atspausdinta dalomoji 

medžiaga vaikams su tam 

tikrais klausimais apie filmą 
5 min. 

15 min.  

Apibendrinimas 

 

 

 

 

 

  TEMA: negalia, šeima, pagalba ir meilė kitam. 

METODAS, TINKANTIS ŠIEMS DALYKAMS: etikai, tikybai, 

psichologijai, socialiniai pedagogikai, klasės valandėlei.  

GRUPĖS DYDIS: iki 30 vaikų (tačiau galima pritaikyti ir 

didesnėms grupėms).  

FILMAS SKIRTAS:  4-6 klasėms.  

TRUKMĖ: : Pasiruošimas filmui ‒ 20 min. Peržiūra – 10 min. 

Aptarimas –  30 – 40min.  

SUSIJUSIOS TEISĖS: teisė būti apsaugotiems nuo patyčių 

ir žeminimų, teisė mylėti ir būti mylimam, teisė jaustis 

laimingu. 

 

VEIKLŲ  GALIMAS TVARKARAŠTIS: 

 

LAIKAS UŽDUOTIS 

Įžanga 

Filmo peržiūra 

Paruoštas rodyti filmas, 

kompiuteris, ekranas, 

multimedijų projektorius. 

Popierius, tušinukai 
10 min.  

Filmo aptarimas Paruošti klausimai 

10 min.  

Diskusija remiantis filmu, 

siejant su gyvenimu 

Paruošti klausimai ir 

būdai, kaip įtraukti 

kuo daugiau vaikų 

Markeriai, tušinukai, 

flomasteriai, didelis 

popieriaus lapas 
5 min. 



 

Geresnei atmosferai sukurti siūloma diskusiją vesti mokiniams sėdint ratu/puslankiu, kad galėtų vieni kitus geriau matyti ir bendrauti betarpiškai.  
Prieš filmo peržiūrą reikėtų pasirūpinti pakankamu kiekiu rašiklių ir lentelėmis su klausimais.  

T A I S Y K L Ė S:     kalbam po vieną      gerbiam vienas kito nuomonę     išklausome vieni kitus  

( taisykles vertėtų vaikams priminti prieš pradedant diskutuoti, paaiškinti ir padėti jų laikytis). 

 

   

   

   

     

PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS 

FILMO  APRAŠYMAS 

„Siblings“ – trumpametražis dokumentinis filmas skirtas 

jaunimui. Filme pasakojami skirtingi paauglių išgyvenimai, 

gyvenant su negalią turinčiu broliu ar seserimi.  7 skirtingų 

šeimų istorijos pasakoja kaip nepaisant visų sunkų, 

svarbiausia yra išlikti pozityviu, mylėti savo artimą bei priimti 

jį tokį, koks jis yra. Esminė filmo siunčiama žinutė – visi 

esame vienodai svarbūs. Niko Vuičio žodžiais tariant: „Mes 

visi vieni kituose galime rasti ką nors blogo ir netobulo. 

Tačiau aš labiau mėgstu ieškoti kruopelytės aukso.“ Filmo 

herojai (broliai ir seserys) nepabūgsta tarti, jog jų artimieji 

yra kitokie: nekalbantys, nemokantys vaikščioti, kitaip 

suvokiantys juos supančią aplinką ar žmones. Tačiau jie 

nepamiršta pridurti, jog jie taip pat yra mylintys, beprotiškai 

norintys bendrauti, žaisti, kalbėtis, juoktis – gyventi. Gaila, 

jog neretai kiti žmonės tai pamiršta. Todėl būtent artimųjų 

meilė, rūpestis, apsauga negalią turintiems žmonėms 

suteikia ramybės ir jaukumo jausmą. 

 

 

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS 

KONTEKSTAS (skirta mokytojams lengviau pasiruošti temai) 

Filme pasakojama apie šeimas, kuriose vienas iš brolių / seserų turi tam tikrą 

fizinį ar psichologinį sutrikimą. Pabrėžiamas jų tarpusavio ryšys, atsakomybės ir 

užuojautos jausmo ugdymas. Nepamirštama akcentuoti, jog sergančiajam ypač 

svarbu yra šalia turėti artimą, jį mylintį ir jam padedantį žmogų. Tačiau esminis 

dalykas yra meilė savo šeimai. Todėl filme nuolat raginama atkreipti dėmesį į tai, 

kiek laiko aš skiriu savo šeimai, ar nepamirštu jiems ištarti gero žodžio, apkabinti, 

pabūti šalia, pasidžiaugti buvimu kartu.  

Taip pat filme atskleidžiama, jog neretai aplinkiniai negali priprasti prie negalią 

turinčių žmonių kitoniškumo. Jie keistai stėro, nevengia garsiai replikuoti, kartais 

pasišaipyti ar bendrauti tik iš gailesčio. Filme užslėptos visuomenės ydos verčia 

susimąstyti: ar mes gebame priimti žmogų toks koks jis yra? Ar gebame užjausti, 

suprasti ir toleruoti? Ar mums rūpi kitų žmonių bėdos ir problemos, o galbūt 

esame visiški savanaudžiai? 

Be to, iš filme rodomų vaizdų ir pasakojamų istorijų galima susidaryti įspūdį, jog 

jaunuoliams, besirūpinantiems negalią turinčiais žmonėmis, savo problemas 

dažnai tenka palinkti „už uždarytų durų“. Daugiau dėmesio jie turi skirt kitam, 

turi bandyti išlikti pozityviais, stengtis nebūti abejingais ar susierzinusiais. Todėl 

kyla klausimas: kiek savęs aš galiu atiduoti? Kaip išmokti gyventi suvokiant, jog aš 

ne esu nesvarbus, tiesiog kitam dėmesys yra reikalingesnis? Kaip nepavydėti ir 

spinduliuoti geras emocijas? 



Paprastesnis paaiškinimas jaunesniems vaikams 

 

  

  

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI 

Ruošdamasis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorius turėtų žinoti, 

kaip apibūdinti kai kurias svarbias sąvokas. 

Kas yra neįgalumas?  

Negalia  -  fizinis arba protinis sutrikimas, kuris apriboja ar pakenkia 

gyvybinėms funkcijoms (klausai, regai, kalbėjimui, judėjimui), 

rūpinimuisi savimi, tobulėjimui, ar darbui, atimantis, sumažinantis ar 

apribojantis asmens galimybę užsiimti kasdiene veikla ir jaustis 

pilnaverčiu visuomenės nariu. 

Žmogus su negalia – asmuo, kuris dėl įgimtos ar įgytos fizinės ar 

protinės negalios iš dalies ar visiškai negali kontroliuoti savo asmeninio 

arba socialinio gyvenimo, atlikti pareigų bei naudotis teisėmis. 

Žodis negalia reiškia, kad žmogus kažko negali padaryti. 

Dauguma žmonių gali: 

✓ Girdėti; 
✓ kalbėti; 
✓ matyti; 
✓ vaikščioti; 
✓ judinti rankas; 
✓ skaityti; 
✓ spręsti uždavinius; 
✓ išmokti eilėraščius; 
✓ ir dar daug kitokių dalykų.. 

 Žmonėms su negalia sunkiau atlikti darbus, kurie  

visiems žmonėms yra lengvi ir įprasti. 

 

Žmonės gali būti neįgalūs, nes 
turi fizinių sutrikimų:

• Sunku judėti;

• Sunku matyti;

• Sunku girdėti;

• Sunku judinti savo rankas ar kojas.

Žmonės gali būti neįgalūs, nes turi 
psichikos ar proto sutrikimų:

• Sunku klausytis;

• Sunku suprasti;

• Sunku atsiminti;

• Sunku skaityti

• Ir t.t. 

Žmonės gali būti neįgalūs, nes yra 
sutrikusi svarbių organų veikla: 

• Inkstai;

• Plaučiai;

• Širdis:

• Ir t.t.



Kas yra autizmas?  

A u t i z m a s  –  tai neurologinis raidos sutrikimas, kuris labiausiai paliečia kalbos ir bendravimo, socialinių įgūdžių ir elgsenos vystymąsi.  Šis 

sutrikimas įtakoja tai, kad žmogus kitaip bendrauja, jaučia bei suvokia pasaulį.  Autizmas nėra liga. Tai neurologinis raidos sutrikimas, kuris 

paprastai lemia vaiko nepakankamą socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio vystymąsi ar jo sulėtėjimą.  

✓ autizmas ne liga, juo nesergama 

✓ autizmas neužkrečiamas 

✓ kol kas nėra vaistų autizmo gydymui 

✓ šis sutrikimas gali stipriai įtakoti gyvenimo kokybę 

✓ tokia būklė tęsiasi visą gyvenimą 

✓ šiam sutrikimui nėra būdingi tipiški išoriniai fiziniai bruožai. 

 

Svarbu žinoti, jog nėra dviejų autizmo turinčių žmonių, kurių simptomai būtų absoliučiai vienodi. Vieniems simptomai išreikšti labai stipriai, tuo tarpu kitiems 

jie gali būti beveik nepastebimi. Autizmo požymių “rinkinys” pas kiekvieną skirtingas, sunku tiksliai suprasti šį sutrikimą. Sužinoję šią diagnozę, bet nepažinę 

žmogaus, negalėsite pasakyti apie jį nieko, išskyrus tai, kad jis greičiausiai turi problemų su bendravimu ir socialine sąveika.  

 

 

Kas yra šeima?  

✓ Šeima visų pirma yra pirmosios meilės vieta. Labai svarbu, kad tėvai mylėtų vienas kitą ir kad vaikai būtų mylimi. Be šito šeima gali tik 

sunykti arba iširti. 

✓ Šeima yra pirmojo auklėjimo vieta. Vaikas gimsta tėvams atsakingai planuojant šeimą, ir apie jo ateitį, jo augimą, jo išsilavinimą galvojama 

kiek įmanoma kompetentingiau. 

✓ Žmogiška šeima taip pat yra vieta, kur gerbiama kiekvieno laisvė. Tėvus jungia sutartis, o imdamiesi auklėtojų misijos jie ne didina vaiko 

priklausomybę, bet skatina jo savarankiškumą. 

 

Pirma ypatybė – šeiminė meilė yra meilė be pasirinkimo.   



Antroji ypatybė – šeimoje auklėjimo ryšys grindžiamas atsakomybe be kompetencijos. Tėviški instinktai dažnai pasireiškia savaime, šeimoje 

atsiradus naujai gyvybei, mes nei patys to nejausdami pradeda juo rūpintis, diegti jam pamatines vertybes, mokyti ir mylėti.  

 

Trečioji ypatybė  –  pratęsianti dvi pirmąsias – šeimoje laisvė yra be galimybės spręsti, tai yra, ne laisvė būti nepriklausomam ar daryti 

sprendimus, bet laisvė sutikti su tuo, kas duota. 

 

Taigi šeima yra vienas iš saugiausių prieglobsčių pasaulyje, kuriame tu gali jaustis saugus ir mylimas. Čia tave priima tokį koks tu esi, 

rūpinasi ir globoja.  

  

Kas yra patyčios?  

Patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, 

pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų atiminėjimas, kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų 

atiminėjimas, apkalbinėjimas, ignoravimas, gąsdinimas, piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių 

laiškų siuntinėjimas. 

Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų pajuokavimus ar draugiškus patraukimus per dantį. Tačiau 

patyčios nėra humoro forma! Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o tyčiojantis linksma tik 

vienam vaikui – kitas tuo metu jaučiasi labai įskaudintas. 

Svarbiausios patyčių savybės: tai tyčiniai veiksmai, toks elgesys yra pasikartojantis, vyrauja psichologinė 

ar fizinė jėgos persvara. 

Patyčių situacijoje yra daugiau nei 2 dalyviai: ne tik skriaudėjas ir skriaudžiamas vaikas, bet ir stebėtojai, 

žiūrovai. Stebėtojai padaro patyčių situaciją skaudesnę aukai, nes mato jo pažeminimą. Skriaudėjui taip 

pat svarbūs šie „žiūrovai“, nes prieš juos jis demonstruoja jėgą bei įtvirtina išskirtinį statusą. 

Ką išgyvena žmonės, kurie patiria patyčias?  

✓ Intensyvių ir sunkių jausmų išgyvenimas: 

nesaugumo, nerimo, baimės, bejėgiškumo, 

liūdesio.  Ilgalaikis nerimas ir baimės būsena 

yra didelis rizikos veiksnys atsirasti kitiems 

sutrikimams.  

✓ Žema savivertė ir nepasitikėjimas savo 

jėgomis. 

✓ Sveikatos sunkumai ir nusiskundimai: galvos, 

pilvo, skausmai, pykinimas, miego, apetito 

sutrikimai. 

✓ Prastesni akademiniai pasiekimai, mokyklos 

vengimas. 

✓ Agresyvus reagavimas į skriaudėjus – 

nedidelė dalis vaikų, patiriančių nuolatines 

patyčias, gali imtis kraštutinių agresijos 

formų prieš skriaudėjus. 



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

 

  
METODO PRITAIKYMAS KLASĖJE  

Filmas trunka trumpiau nei viena akademinė valanda, siūloma pirmąjį 

aptarimą padaryti iš karto po peržiūros. Norint, kad aptarimas būtų 

gilesnis ir išsamesnis antrą pamoką galima skirti įsigilinimui į veikėjų 

patiriamas emocijas, vaikų asmeninių pavyzdžių analizavimą. Taip pat 

galima pasvarstyti apie patyčių padarinius ir žingsnius, ką galima 

padaryti, jei išgyvenate patyčias ar jas pastebite klasėje. 

 

Įžanga 

Prieš filmo peržiūrą svarbu padaryti trumpą įžangą ir pristatyti filmą 

mokiniams: „Filme pasakojamos skirtingos, 7 šeimų istorijos.  Apie 

akimirkas ir emocijas, gyvenant su negalią turinčiu artimuoju.“ Mokytoja 

prieš pradedant žiūrėti filmą lentoje nupiešia ežio kūną. Akcentuoja 

vaikams, jog viso filmo metu vaikai turi mąstyti apie matomą situaciją bei 

rašytis jiems kylančius klausimus. Mokytoja gali pateikti pavyzdinius 

klausimus, kurie padėtų vaikams suprasti užduotį. Pvz.:  „Žiūrėdami filmą 

pabandykite suprasti, ką patiria negalią turinčio asmens šeimos nariai.  

Kuo jų gyvenimas skiriasi nuo jūsų?  Ar jie jaučiasi nešantys naštą, o gal 

atvirkščiai besąlygiškai myli ir džiaugiasi? „ 

Filmo peržiūra ir veikla jos metu 

Žiūrėdami filmą mokiniai gali žymėtis lapuose kilusius klausimus ir 

pastebėjimus. Prieš pamoką mokytojas gali parūpinti kiekvienam vaikui 

popieriaus lapą bei rašiklį.  

Filmo aptarimas – įspūdžiai apie filmą, detalios 

instrukcijos, klausimai 

Pirmiausia pasibaigus filmui vaikams duodamos dar kelios 

minutės pamąstyti apie kilusius klausimus, ko jie norėtų 

paklausti draugų, kas jiems buvo neaišku, įdomu, kaip jie jautėsi, 

ką suprato žiūrėdami filmą. Tuomet mokytojas paklausia, kas 

norėtų  pasidalyti savo mintimis ir leidžia vaikui priėjus prie 

lentos nubrėžti spyglį ir užrašyti iškilusį klausimą ar mintį.    

Vėliau galima porose pasiūlyti atsakyti į iškilusius klausimus, 

padiskutuoti apie pateiktas kitų įžvalgas. Kai mokiniai pasidalija 

porose pastebėjimais ir mintimis, visų mokinių galima klausti, ką 

panašaus pastebėjo. Ar diskutuojant porose buvo momentų, kur 

nuomonės išsiskyrė?  

Tada vaikams galima paaiškinti, kas yra negalia. Atsakyti į jų 

užduotus klausimus. Pasiūlyti pasidalyti emocijomis.  Nepamiršti 

pakalbėti ir patyčių tema ( apie skriaudžiamus kitus žmones).  

Galiausiai vaikus suskirstyti į kelias grupes po 4 – 5 vaikus. 

Išdalyti didelius lapus, kurie būtų suskirstyti į tris skiltis:  

1. Ką supratau/sužinojau?  

2. Kaip elgčiausi būdamas tokioje situacijoje? 

3. Kaip jaučiuosi?  



PASIŪLYMAI TĘSTINUMUI:  

Apibendrinimas:  

Diskusijos pabaigoje svarbu padaryti apibendrinimą. Geriausia remtis pačių mokinių išsakytomis idėjomis ir tuo pačiu sudėlioti pagrindinius 

akcentus, kuriuos mokiniai turi išsinešti iš diskusijos.  

Paprastai ne visi mokiniai nori dalyvauti. Gerbkite tai ir nespauskite vaikų pasisakyti, jei jie nenori. Aptarkite vaikų užrašytas mintis lapuose.  

Taip pat mokinių galima paklausti: „Kai grįšite iš filmo ir susitiksite su draugais, jie paklaus, kaip filmas? Kaip vienu dviem sakiniais jį apibūdinsite?“  

 

 

 

PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS  

Naudokite papildomų priemonių, pavyzdžiui, kamuoliuką. 

Vedantysis turi nedidelį, minkštą, patogų mesti ir gaudyti 

kamuoliuką, kurį, uždavęs klausimą, meta pasirinktam 

moksleiviui. Dažniausiai vaikai ir jaunuoliai noriai gaudo 

kamuoliuką ir taip išsklaidoma dalis socialinės įtampos, 

pakeliama motyvacija. Svarbiausia mokytojams atsirinkti 

pačius svarbiausius elementus ir problematiką, ką siekiama 

mokiniams perteikti filmu. Geriau panagrinėti mažiau 

elementų, bet giliau ir nuosekliau. Jei filmo aptarimas 

vyksta iškart po peržiūros, tai turėtų vykti ne daugiau nei 

30 min. Kad mokiniai galėtų labiau susivokti, gerai būtų 

aptarti filmą ne tą pačią dieną, kai jis buvo žiūrimas. 

Tuomet aptarimui ir diskusijai būtų galima skirti daugiau 

laiko, pavyzdžiui, vieną pamoką (45 min.). Jeigu filmas 

aptariamas per neformalaus ugdymo užsiėmimus, tam 

galima skirti ir daugiau laiko. Aptariant filmą 

rekomenduotina susėsti ratu. Mokinių kiekis – viena klasė. 

 

Po filmo peržiūros mokiniams galite pasiūlyti 

pagalvoti tema: „Kiek daug pas mane yra gerumo..?“ 

Ir paprašyti namuose parašyti trumpą apmąstymą, 

remiantis asmenine patirtimi, emocijomis 

išgyventomis žiūrint filmą, atsižvelgti ir į paprastas 

gyvenimiškas situacijas. Taip pat filmas tinka 

padiskutuoti apie patyčių padarinius aukai, 

skriaudėjui, bendravimą su kitokiu ir kaip ugdyti 

pagarbą kitam ir kitokiam.  

Metodiką rengė: Meilė Platūkienė 
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