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Tema: šeima, LGBTQI. 

Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, pilietinio ugdymo pamokoms.

Grupės dydis: iki 30 žmonių.

Trukmė: 17 min., 40 min. aptarimui, 30 min. tęstinė užduotis.

Susijusios teisės: teisė į globą, teisė į asmeninį gyvenimą. 

„Mano laiminga sudėtinga šeima“

Tessa Louise Pope, 2017, Olandija

VEIKLŲ TVARKARAŠTIS:

UŽDAVINIAI:

PASIRUOŠIMAS:

1. Remiantis filmu bei metodologija, suteikti galimybę moksleiviams 
geriau suvokti problemas ir gyvenimo ypatumus, su kuriais susiduria įvairio-
se šeimose augantys vaikai bei skyrybas patyrę vaikai.

Pastaba. Ši metodinė priemonė yra tik rekomenduojamojo pobūdžio, padedanti 
mokytojams pamokų metu atskleisti temą. Užduotys gali būti laisvai pasirenkamos in-
dividualiai arba interpretuojamos.

Pasiruošimas 
filmo peržiūrai

10-20
min

20
min

Pasiruošta tema, popieriaus lapas, 
rašiklis, 4 lapai su atspausdintais 
žodžiais VISIŠKAI TAIP, GREIČIAU 
TAIP, VISIŠKAI NE, GREIČIAU NE.

Įžanga Atspausdinta dalomoji medžiaga 
moksleiviams su tam tikrais klausi-
mais apie filmą, tušti popieriaus 
lapai, rašikliai.

5
min

17
min

15
min

Apibendrinimas -

30-45
min

Tęstinė užduotis A3 arba A2 popieriaus lapai, markeriai

Filmo peržiūra Pasiruoštas rodymui filmas, kompiuteris, 
ekranas, multimedija projektorius,
popierius, tušinukai 

Diskusija remiantis 
filmu, susiejant su 
realiu moksleivių 
gyvenimu

Pasiruošti klausimai ir būdai, kaip 
įtraukti kuo daugiau vaikų

LAIKASUŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?
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Įvairios šeimos apima ir vienalytes šeimas – jų mūsų visuomenėje esama, 
bet vis dar linkstama „nepastebėti“. VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namų“ 2012 
m. vasarą atlikta apžvalga parodė, kad 54 proc. lesbiečių, gėjų, biseksualų 
ir translyčių asmenų (LGBT) gyvena ilgalaikiuose santykiuose, o 20 proc. iš 
jų augina įvairaus amžiaus vaikus. Iš apklaustųjų, auginančių vaikus, visos 
buvo lesbietės/biseksualios moterys, vaikus auginančios poroje su moteri-
mi, arba lesbietės/biseksualios moterys, auginančios vaiką vienos. Gėjai ir 
biseksualūs vyrai Lietuvoje kartais tampa tėvais, drauge augindami vaiką su 
lesbiečių pora. 

Moterys, dviese auginančios vaikus Lietuvoje, jaučiasi labai nesaugios. 
Apklausa parodė, kad trūksta tiek psichologinio, tiek teisinio saugumo. Vai-
kus, augančius LGBT šeimose, homofobiška visuomenė netiesiogiai baudžia 
už jų tėvų lytinę orientaciją.

Bet kuri šeimos forma yra grįsta ne tik genetiniais (kraujo), bet ir emoci-
niais ryšiais bei pasitikėjimu, bei svarbiausia- atsakomybe už kiekvieną narį. 
Lietuvoje  yra įvairių šeimų ir žmonių – kiekviena šeima ir kiekvienas žmogus 
mūsų nedidelėje šalyje yra vertybė.

Tėvų seksualumas nedaro įtakos vaiko gerovei – tą patvirtino ir Kem-
bridžo universiteto mokslininkai, 2013 m. paskelbę reikšmingą tyrimą apie 

Reikalingos priemonės: Metodologija, popieriaus lapas, rašiklis, dalo-
moji medžiaga. 

FILMO APRAŠYMAS: 

Vis daugiau vaikų ir paauglių šiandien auga netradicinėse šeimose. Ko-
kios istorijos jose slypi ir kaip tokia šeimos struktūra veikia vaikus? Sma-
giame dokumentiniame filme trys mergaitės pristato savo šeimas, pasakoja 
apie dar vienas mamas, pamotes, tėvus donorus, netikrus brolius ir įvaikin-
tas seseris bei išsako savo jausmus savo šeimoms. Yra ir sunkių išgyvenimų, 
ypač dėl santykių ar skyrybų, bet mergaitės įžvelgia ir nemažai privalumų, 
džiaugiasi ir didžiuojasi neįprastomis šeimomis.

Filme aptariami šeiminiai santykiai ir iššūkiai gyvenant su išsiskyrusiais 
tėvais, vaikų santykiai su pamotėmis ar patėviais, kasdienybė gyvenant su 
dviem mamomis ar kitokioje neįprastoje šeimoje. Filmas nuteikia pozityviai, 
tačiau ir jautriai atkreipia dėmesį, kaip sudėtinga gali būti vaikams palaikyti 
intensyvius santykius su visais artimais žmonėmis ar draugais, ypač dalį sa-
vaitės gyvenant vienoje vietoje, o dalį - kitoje, kai sunkiau skirti laiko drau-
gams ar įprastiems pomėgiams.  

Filmas tinkamas ne tik vaikams, bet ir mokytojams bei tėvams, kurie turi 
progą pamatyti, kaip gyvena ir ką jaučia jų atžalos ir auklėtiniai, gyvenantys 
įvairiose šeimose. 

Įvairios šeimos

Reaguojant į šiandienos realybę, siekiama apjungti pačias įvairiausias 
šeimų formas: ne vien „tradicinėmis“ laikomas pilnas šeimas, kuriose tėtis 
ir mama augina vaikus, bet ir tas, kuriose vaikai auga tik su vienu iš tėvų, ar 
tėvai uždarbiauja užsienyje, o jų vaikai palikti seneliams arba pilnamečiams 
vyresniems broliams ar seserims. Taip pat šeimas, kurias sukuria skirtingų 
tautybių žmonės ar Lietuvoje gyvenančios etninės mažumos - juk kultūrinė 
patirtis yra skirtinga, tad galime vieni iš kitų mokytis, suprasti ir perimti tai, 
kas geriausia. 

FILME APTARIAMA PROBLEMA IR JOS KONTEKSTAS
(SKIRTA MOKYTOJAMS LENGVIAU PASIRUOŠTI TEMAI):
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vienalyčių porų įvaikintų vaikų patirtį. Ištyrę įsivaikinusias lesbiečių, gėjų ir 
heteroseksualų šeimas, mokslininkai atskleidė, kad homoseksualų įvaikinti 
vaikai yra tokie pat laimingi kaip ir augdami heteroseksualų šeimose, o pa-
našumų tarp šių šeimų yra daug daugiau negu skirtumų.

Parengta pagal VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namų“ informaciją

Skyrybos

Skyrybos yra krizinė patirtis visai šeimai – tiek vaikams, tiek ir besiski-
riantiems tėvams. Skyrybų metu tėvai patiria aibę asmeninių sunkumų – tai 
pyktis, gėda, liūdesys, nusivylimas, prarastos viltys bei svajonės, prisitaiky-
mas prie pakitusios socialinės ir finansinės situacijos, akistata su artimųjų ir 
visuomenės spaudimu, nerimas dėl ateities. 

Pirmiausia svarbu suvokti, kad susitaikymas su skyrybomis yra procesas 
ir trunka tam tikrą, ne visiems vienodą, laiko tarpą, tad nerealu tikėtis, kad 
viskas įvyks akimirksniu. Reikia laiko, kol vaikas priima naują situaciją ir su ja 
susitaiko, jau nekalbant apie tai, kad patiems tėvams to laiko reikia iš naujo 
išmokti bendrauti su buvusiu sutuoktiniu.

Gera žinia, kad remiantis įvairių tyrimų duomenimis, apie 80 proc. vai-
kų sugeba įveikti šią krizę ir užaugę geba megzti ir palaikyti tvirtus artimus 

santykius, o vaikystėje išgyventas sunkus laikotarpis lieka tik prisiminimas. 
Tačiau, deja, penktadalis vaikų patiria užsitęsusių psichologinių ir socialinių 
sunkumų, kurie dažnai išlieka ir suaugus. Skyrybas skaudžiai išgyvena įvai-
raus amžiaus vaikai. Mitas, kad vyresni paaugliai jų neišgyvena.

Svarbu suprasti, kad tie tėvai, kurie sugeba susitarti ir kalbėtis tarpusavy-
je bei su vaikais, stengiasi atliepti jų geriausius interesus, tad turi prielaidas 
sukurti gerus santykius su vaiku, o jis lengviau gali išgyventi skyrybų krizę ir 
bendrauti su abiem tėvais.

Parengta pagal Šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ in-
formaciją.

ĮŽANGA

Pristatyti užsiėmimo trukmę, pristatyti filmą, išdalyti popieriaus lapus ir 
rašiklius. Filmo žiūrėjimo metu pakviesti atlikti užduotį.

„Pakviesiu jus pažiūrėti trumpametražį dokumentinį filmą apie šeimas. 
Paprašysiu žiūrint filmą atlikti vieną užduotį. Lapą perbraukite vertikaliai į 
dvi dalis. Dešinę pusę kol kas paliksime tuščią, o kairėje pusėje paprašysiu 
pasižymėti filme demonstruojamas situacijas, kurios jums sukėlė didžiausią 
įspūdį.“

FILMO APTARIMAS

Pakviesti moksleivius aptarti matytą filmą, užduodant klausimus. Jie gali 
būti tokie:

• Kas, žiūrint šį filmą, jums padarė didžiausią įspūdį?

• Kuo vaikų patirtys įvairiose „netradicinėse“ šeimose gali skirtis nuo 
„tradicinėse šeimose“ gyvenančių vaikų?

• Kokių privalumų ir trūkumų patiria vaikai ir paaugliai, gyvendami 
dviejose šeimose/dvejuose namuose?

• Ką suaugusieji galėtų padaryti, kad vaikams būtų lengviau, kai tėvai 
išsiskiria ir tenka susitikti naujais tėvų partneriais?

DETALUS METODO APRAŠAS (VEIKSMAI IŠ EILĖS) 
FILMO PERŽIŪROS IR APTARIMO METU
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Aš paskaitysiu teiginį, o jūs atsistokite atitinkamoje vietoje, jeigu visiš-
kai pritariate šiam teiginiui, arba greičiau pritariate, negu nepritariate, jeigu 
visiškai nepritariate, arba greičiau nepritariate, negu pritariate. Išsirinkus 
vietas, prašysiu padiskutuoti grupelėse ir pristatyti savo poziciją ir pradėti 
debatus.“

Po vieną sakyti teiginius, leisti moksleiviams atrasti savo vietą ir, pasita-
rus grupelėse, diskutuoti vienu ar kitu klausimu. Siūlomi teiginiai:

• Vienalytėse šeimose neturėtų gyventi vaikai.

• Yra atvejų, kai skyrybos visai nesukelia vaikams sunkumų.

• Puiku yra gyventi dviejuose namuose: dvi savaites pas tėtį ir dvi sa-
vaites - pas mamą. 

• Nesvarbu, kokioje šeimoje paauglys gyvena, ar vienalytėje, ar skir-
tingų lyčių, svarbu, kad du suaugę žmonės myli vienas kitą.

Skatinti pasisakyti visus moksleivius, įvairias pozicijas gerbti ir vertinti. 
Moderuojant debatus, reikia stengtis išgirsti įvairias nuomones, bet prašyti 
jas pagrįsti, pabandyti parodyti, kur remiamasi nuostatomis, pagalvoti, iš 
kur jos kyla. Jeigu kai kurie kampai lieka neužimti, galima klausti, kodėl to-
kias pozicijas gali turėti kai kurie žmonės, ką jie galvoja.

• Nuo ko labiausiai priklauso, ar vaikai ir paaugliai gali patirti laimę ir 
džiaugsmą šeimose?

UŽSIĖMIMAS

Pristatyti pagrindines žinias apie įvairias šeimas ir skyrybas.

Reaguojant į šiandienos realybę, siekiama apjungti pačias įvairiausias 
šeimų formas: ne vien „tradicinėmis“ laikomas pilnas šeimas, kuriose tėtis 
ir mama augina vaikus, bet ir tas, kuriose vaikai auga tik su vienu iš tėvų ar 
tėvai uždarbiauja užsienyje, o jų vaikai palikti seneliams arba pilnamečiams 
vyresniems broliams ar seserims. Taip pat - šeimas, kurias sukuria skirtingų 
tautybių žmonės ar Lietuvoje gyvenančios etninės mažumos: juk kultūrinė 
patirtis skirtinga, tad galime vieni iš kitų mokytis, suprasti ir perimti tai, kas 
geriausia. Įvairios šeimos apima ir vienalytes šeimas – jų mūsų visuomenėje 
esama, bet vis dar linkstama „nepastebėti“.

Moksleiviai paprašomi pasižiūrėti į lapus, kuriuose pasižymėjo filme de-
monstruojamas situacijas, kurios sukėlė didžiausią įspūdį. 

„Dabar paprašysiu užpildyti dešinę lapo pusę. Dešinioji lapo pusė skirta 
jūsų asmeniniams komentarams: kodėl šią mintį užrašėte į sąsiuvinį, apie ką 
susimąstyti ji privertė, kokių klausimų iškėlė. Šiais komentarais dalytis ne-
reikės, jie liks tik jums. Šie apmąstymai gali padėti jums debatuose, kuriuos 
organizuosime iškart po šios užduoties.“

Tai būdas nurodyti žiūrovo ryšius su tomis filmo vietomis, kurios sukėlė 
didžiausią susidomėjimą ar įspūdį ir kurios galbūt siejasi su paties žmogaus 
patirtimi. Toks dienoraštis ypač naudingas, siekiant geriau suprasti, įsigilinti 
ir pažinti naujas patirtis.

Pristatyti užsiėmimą „Keturi kampai“

„Dabar prašysiu jus atsistoti. Kambario keturiuose kampuose yra išdėlioti 
lapai su užrašais:

VISIŠKAI TAIP

GREIČIAU TAIP

VISIŠKAI NE

GREIČIAU NE


