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UŽDAVINIAI:

GALIMAS VEIKLŲ TVARKARAŠTIS (1)

GALIMAS VEIKLŲ TVARKARAŠTIS (2)

1. Skatinti savo ir kitų individualumo svarbos suvokimą;

2. Didinti atsparumą socialiniams stereotipams dėl fizinio kūno skirtumų;

3. Stiprinti savęs ir savo jausmų pažinimą;

4. Didinti socialinę įtrauktį per sąmoningumo ugdymą;

• Užduoties pristatymas prieš filmo peržiūrą

• Filmo peržiūra 

• Jausmų aptarimas klasėje

• Paskaita apie kūno vaizdą

• Užduotis

• Filmo peržiūra salėje

• Filmo aptarimas salėje

• Jausmų aptarimas klasėje

• Paskaita apie kūno vaizdą

• Užduotis

PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Siūloma filmo peržiūrą organizuoti jaukioje neformalioje aplinkoje, kur 
žiūrovai sėdi puslankiu, taip skatinant dalyvauti aptarime. Svarbu pristatyti 
planuojamą užsiėmimo laiką ir temą. 

Svarbu priminti kelias taisykles: „Kalbame po vieną“, „Galime nesutikti, 
bet gerbiame vienas kito nuomonę“. Galima trumpai aptarti, kodėl šios tai-
syklės reikalingos. 

Organizuojant aptarimą kino salėje ar didelėje auditorijoje, reikėtų pasi-
rūpinti mikrofonais, kad kalbančiuosius galima būtų girdėti visiems atokiau 
sėdintiems žmonėms.

Per užsiėmimą reikės erdvės užduočiai, todėl būtinai reikia pasirinkti vie-
tą, kurioje laisvai galėtų judėti tiek moksleivių, kiek dalyvaus užsiėmime.

Užsiėmimui svarbu pasiruošti keletą didelių lapų, priemonių juos kabinti 
ant sienos, markerių, rašiklių, tuščių popieriaus lapų, ant didelio lapo at-
spausdintą jausmų ir emocijų žodyną (Priedas Nr. 1). 

Chenelva ir Sheneeva yra paauglės, jos - Siamo dvynės, gyvenančios su 
mama Nyderlandų Karalystėje. Seserys visada kartu, bet turi daug skirtumų 
ir individualių pomėgių. Jos pasakoja savo istoriją, kaip atvyko iš Afrikos į 

FILMO APRAŠYMAS
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Nyderlandų Karalystę, nes buvo tikimasi atlikti Siamo dvynių atskyrimo chi-
rurginę operaciją, bet paaiškėjo, kad tai pernelyg rizikinga jų gyvybei. 

Filmas atskleidžia dvynių merginų tarpusavio santykius, kaip yra būti vi-
sada kartu su kitu bet ir išlikti savimi, ieškoti individualumo ir jį išreikšti. Jos 
visiškai palaiko viena kitos norą būti nepriklausomomis ir išreikšti save. Jų 
mama mano, kad seserys turėtų vienodai rengtis, prireikia laiko, kol ji su-
pranta ir priima jų poreikį išreikšti save.

Ruošdamasis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorius turėtų žinoti, 
kaip apibūdinti kai kurias svarbias sąvokas. Taip pat moderatorius turi turėti 
tvirtas nestereotipines nuostatas dėl kūno vaizdo, teigiamai žiūrėti į žmonių, 
turinčių negalią, įtrauktį, gyvenimo prasmingumo ir saviraiškos galimybes 
ir turėti įgūdžių dirbti su moksleiviais, priimti įvairius jų jausmus ir gebėti 
valdyti grupės dinamiką. 

Paauglio tapatumas

Paauglystė – pereinamasis laikotarpis iš vaikystės į suaugusiųjų amžių; 

PASIRUOŠIMAS PAMOKAI IR FIMO PERŽIŪRAI

tai didžiulių biologinių, psichologinių ir socialinių pokyčių metas. Santykius 
su tėvais lydi prieštaringi jausmai. Paaugliui kaip niekada svarbu įgyti nepri-
klausomybę, atrasti savo tapatumą. 

Psichologai teigia, kad paaugliui kyla du pagrindiniai uždaviniai:

1. autonomijos ir nepriklausomybės siekimas;

2. tapatumo formavimas, savojo „Aš“ atradimas. 

Tapatumas yra tai, per ką žmogus atpažįsta save. Tai tapatumo sau pa-
čiam jausmas, jausmas, kad nepertraukiamai egzistuoji laike bei erdvėje, 
jausmas, kad tave aplinkiniai pripažįsta.

Tapatumas yra svarbus vidinei savasties struktūrai, kurią sudaro porei-
kiai, gebėjimai, įsitikinimai, savo paties istorijos vidinė organizacija. Kuo 
menkiau išugdyta ši struktūra, tuo sunkiau žmogus suvokia, kad jis skiriasi 
nuo kitų ir labiau priklauso nuo išorinio savęs vertinimo šaltinių. Pati struk-
tūra nematoma, galima stebėti jos elgesio aspektą – formavimosi procesą. 

Diferenciacija ir susiliejimas

Tai psichologijos terminai, kurie apibūdina tarpasmeninių santykių as-
pektus.

Diferenciacija reiškia gebėjimą išlaikyti savo tapatybę užmezgus artimus 
santykius su kitais žmonėmis. Kai žmonės jaučiasi savimi, suvokia savo po-
reikius ir sprendimus, yra saugūs ir nepasiduoda kitų žmonių emocijoms, 
nuomonėms ar nuotaikoms. Ir drauge lieka atviri kitiems žmonėms, geba 
užmegzti ir išlaikyti ryšį.

Susiliejimas – priešinga sąvoka. Tai identifikavimasis su kitu žmogumi, tai 
kito žmogaus jausmų ir potyrių išgyvenimas. Visi maži vaikai yra susilieję 
su vienu iš tėvų, bet augdami vis labiau diferencijuoja savo poreikius, savo 
norus, savo vertybes. Tačiau kartais žmonės yra linkę santykiuose susilieti ir 
imasi už kitą žmogų jausti, spręsti, veikti. Susiliejimas santykiuose gali būti 
painiojamas su meile.

Siamo dvyniai 

Kitaip - suaugę dvyniai – monozigotiniai (identiški) dvyniai, kurių kūnai 
susijungė gimdoje. Tai retas fenomenas, kuris pasitaiko nuo 1 iš 50 000 iki 1 
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iš 100 000 gimimų. Išgyvena tik apie 25 % Siamo dvynių. Pavadinimas „Sia-
mo dvyniai“ kilo dėl garsios dvynių poros Čango ir Engo Bankerių (1811-
1874 m.), gimusių Siame (anksčiau taip buvo vadinamas Tailandas). Jie daug 
metų dirbo cirke ir žiūrovams būdavo pristatomi kaip Siamo dvyniai. Jie 
buvo vedę seseris ir per abu turėjo po dešimtį vaikų. 

Operacija atskirti suaugusius dvynius gali būti paprasta, o gali būti ir labai 
sudėtinga, tai priklauso nuo to, kurios kūno dalys yra suaugusios ir kokiais 
vidaus organais dalijamasi. Neretai operacija baigiasi vieno arba ir abiejų 
dvynių mirtimis, ypač, jei jie susijungę galvomis. Tai sukelia ginčų dėl medi-
cinos etikos: ar galima operuoti rizikuojant žmogaus gyvybe, kai neatskirti 
dvyniai gali gyventi.

Kūno vaizdas

Tai yra savo kūno estetiškumo ir seksualinio patrauklumo asmeninis su-
vokimas. Visuomenė visais laikais teikė didelę reikšmę žmogaus kūno grožio 
standartams, bet asmeninis savo kūno suvokimas gali neatitikti visuomenės 
normų.

Objektyviai gera išvaizda negarantuoja teigiamo savo kūno vaizdo, kaip 
nestereotipinė išvaizda nebūtinai lemia prastą savęs vaizdą. Buvo apklausti 
keletas profesionalių modelių – tiek vyrų, tiek moterų – ką jaučia savo gra-
žiam kūnui. Šie žmonės – prototipai tų, į kuriuos daugelis mūsų norime būti 
panašūs, bet kai kurie iš jų vis tiek buvo savikritiški. Jie nurodydavo speci-
fines fizines savybes, kurios juos iš tiesų erzindavo. Jų atviri komentarai ir 
nusiskundimai atskleidė esminę tiesą apie tai, ką tvirtino anksčiau atliktas 
fizinės išvaizdos psichologijos tyrimas, – kūno vaizdas mažai kuo susijęs su 
išore. Taigi kūno vaizdas – labiau psichikos būsena.

Nuo vaikystės fizinę negalią turintis asmuo išgyvena kūno ir pasaulio vaiz-
do kaitą, susijusią su savo kūno ir fizinės negalios įsisąmoninimu. Ankstyvoje 
paauglystėje asmuo susiduria su platesne socialine aplinka, kuri teigia jam 
„kitokio“, „nenormalaus“, t. y. neįgalaus kūno vaizdi¬nius, sukeliančius sti-
gmatizuojantį poveikį jo tapatybei formuotis. Sėkmingai nuo mažens tokio 
asmens socializacijai reikalinga socialinė struktūra, kuri padeda įveikti nega-
tyvius socialinius kūno stereotipus ir kurti naujas, įtvirtinančias jo pozityvų 
tapatumą.

Emocijos ir jausmai

Emocija – stipri, greičiausiai ne sąmoningai, bet automatiškai, nervų 
sistemos sukeliama dvasinė būsena, turinti įtakos malonioms arba nema-
lonioms fiziologinėms reakcijoms. Emocijos ir jausmai laikomi skirtingais 
dalykais. Emocijas tyrinėja psichologija, neuromokslai, neseniai ir dirbtinio 
intelekto sferoje.  Daugelis psichologų sutaria, kad emocijai atsirasti reika-
lingi šie elementai, kurie gali būti įvairaus stiprumo: 

• fiziologinės reakcijos sužadinimas;

• elgesio išraiška, pvz., veido išraiškos;

• sąmoningas emocijos suvokimas.

Jausmai – žmogaus santykių su tikrovės daiktais ir reiškiniais išgyveni-
mas, o emocijos – tiesioginis aplinkos reiškinių ir situacijų išgyvenimas. Paly-
ginti su emocijomis, jausmai yra gana pastovūs. Emocijos atspindi žmogaus 
santykį su kai kuriais objektais tam tikru metu ir tam tikromis aplinkybėmis, 
taigi jie yra situaciniai išgyvenimai. O jausmais žmogus iš aplinkos išskiria 
tuos reiškinius ir dalykus, kurie jam ypač svarbūs.
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Filmą demonstruojant kino salėje, moderatorius(-ė) prisistato, trumpai 
pristato filmą dar prieš jį demonstruodamas, pasiūlo kartu pažiūrėti doku-
mentinį trumpametražinį filmą ir pasidalyti mintimis po jo. 

Pasibaigus filmui, moderatorius pakviečia jį aptarti. 

1. Kokius jausmus sukėlė matytas filmas? Tikriausiai jausmų gali būti 
labai daug ir visi jie yra priimtini.

2. Ką šiuo filmu bandoma pasakyti žiūrovui? Kokia jo pagrindinė mintis 
ar mintys yra kiekvienam iš jūsų?

3. Siamo dvynės Chenelva ir Sheneeva visada yra kartu fiziškai. Kaip 
manote, kokių sunkumų kyla, visada būnant kartu su kitu žmogumi? O gal 
galite pasakyti kokių nors privalumų?

4. Kodėl svarbu žmogui jausti skirtumą nuo kito žmogaus? 

5. Ar esate susidūrę su situacijomis, ar žinote istorijų, kai žmogui buvo 
sunku pabrėžti savo skirtingumą visuomenėje ar bendruomenėje? 

6. Kas labiausiai trukdo žmonėms išreikšti save mūsų visuomenėje, 
bendruomenėje, mokykloje? 

7. Kaip individualmo siekimas paauglystėje keičia santykius su tėvais? 

8. Kokie vidiniai įsitikinimai ar nuostatos apie gyvenimą labiausiai gali 
padėti išreikšti save ir savo individualumą?

APTARIMAS KINO SALĖJE (15–30 MIN.)

PAMOKOS PLANAS

UŽDUOTIES PRISTATYMAS PRIEŠ FILMO PERŽIŪRĄ  
(10 MIN.)

Prieš pamoką moderatorius pristato, kad 14 min. filmas bus apie paau-
gles dvynes (nepabrėžti, kad jos Siamo dvynės). Žiūrint šį filmą, svarbu ne 
tik stebėti filmo veikėjas, bet ir save: kokios emocijos ir jausmai kyla. Todėl 
kiekvienas moksleivis gauna tuščią popieriaus lapą ir rašiklį. Moksleivių pa-

prašoma užsirašyti jausmą, kuris kyla žiūrint filmą. Taip bandysime išmokti 
stebėti save, savo reakcijas, ir vėliau, aptardami filmą, galėsime jomis pasi-
dalyti. 

Jeigu moderatoriui, pažįstančiam klasę, atrodo, kad moksleiviai sunkiai 
įvardija jausmus, galima naudotis emocijų ir jausmų žodynu (Priedas Nr. 1). 
Tokiu atveju siūloma dideliu formatu atspausdintą sąrašą pakabinti gerai 
matomoje vietoje, kad būtų galima matyti netgi vykstant filmo peržiūrai, ir 
perskaityti garsiai visus jausmus. Pabrėžti, kad emocijų ir jausmų yra tikrai 
daugiau, paklausti moksleivių, ar jie turėtų ką pridurti.

FILMO PERŽIŪRA (15 MIN.)

JAUSMŲ APTARIMAS (20–30 MIN.)

Paprašykite moksleivių pasidalyti pirmomis reakcijomis po filmo. Pasisa-
kymų nevertinkite, nesileiskite į aptarinėjimus – tiesiog išgirskite ir palikite 
juos klasėje. 

Paklauskite, kiek skirtingų jausmų savo lapuose turi susirašęs kiekvienas 
moksleivis. Pabrėžkite, kad filmas sukėlė nemažai įvairių jausmų. Taigi pri-
statykite, kad pirmiausia po šio filmo kalbėsime apie kilusius jausmus, kad 
jie yra svarbūs. Šiek tiek pasikalbėkite, kodėl jie svarbūs.

• visi žmonės turi jausmus;

• neretai žmonės linkę slėpti, kaip jie jaučiasi, ir rodyti visai kitokius 
jausmus, nei jaučia iš tikrųjų;

• jausmai nėra nei geri, nei blogi – jie tiesiog yra;

• kai kurie jausmai yra pageidaujami, kai kurie – nepageidaujami;

• lengviau gyventi, kai atpažįsti savo jausmus, gali juos išreikšti ir kal-
bėti apie juos – tada nesijauti vienišas;

• kartais sunku išreikšti savo jausmus, nes gali nerimauti dėl aplinkinių 
reakcijų, gali nenorėti ką nors įžeisti ar įskaudinti ir pan. 

Pakabinkite tris didelius popieriaus lapus gerai matomoje vietoje. Papra-
šykite mokinių juose surašyti kilusias emocijas ir jausmus pagal tai, kaip sun-
ku ar lengva juos išreikšti.
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Ant pirmo lapo užrašyti LENGVA, ant antro NEUTRALU ir ant trečio -  
SUNKU. 

Paaiškinkite mokiniams, kad gali būti sunku išreikšti kai kuriuos savo jaus-
mus, kai kuriuos – lengva, kai kuriuos – nei lengva, nei sunku. Paprašykite 
pasakyti emocijas ir jausmus iš savo užrašų žiūrint filmą ir priskirti vienam iš 
trijų lapų. Tegu mokiniai surašo kuo daugiau įvairių jausmų.  Esant reikalui, 
pažiūrėkite į jausmų žodyną, gal ten yra jausmų, kurie kilo žiūrint šį filmą. 
Jeigu filmas prieš kurį laiką buvo žiūrimas kino salėje, paprašykite prisiminti, 
kokius jausmus ir emocijas jis sukėlė, ir/arba naudokitės emocijų ir jausmų 
žodynu, kuris taip pat gali padėti juos prisiminti. 

Sudarius emocijų ir jausmų sąrašus, svarbu dar kartą pabrėžti, kad visi 
šie jausmai turi savo vietą, tačiau kai kurie gali skaudinti kitus, juos netgi 
įvardyti yra sunku. Svarbu pabandyti suprasti, iš kur ir kodėl jie kyla, iš kokių 
įsitikinimų. Pavyzdžiui, mums gali kilti gailestis, bet filmo veikėjos sako, kad 
nereikia jų gailėti, nes tada jos pačios gailės tavęs. 

Paklausti moksleivių, kaip jiems atrodo, kodėl jos nenori gailesčio? Ką 
joms reiškia kitų žmonių demonstruojamas gailestis? 

Šis klausimas veda prie empatijos, geresnio kito žmogaus supratimo, juo 

siekiama padėti suprasti kito žmogaus poziciją, jo gyvenimo realybę, kurią ir 
siekiama aptarti per kitą užsiėmimą.

PASKAITA APIE KŪNO VAIZDĄ (20 MIN.)

Papasakoti, kas yra kūno vaizdas, kaip skirtingai jį išgyvename. 

Tai yra savo kūno estetiškumo ir seksualinio patrauklumo asmeninis su-
vokimas. Visuomenė visais laikais teikė didelę reikšmę žmogaus kūno grožio 
standartams, bet asmeninis savo kūno suvokimas gali neatitikti visuomenės 
normų.

Objektyviai gera išvaizda negarantuoja teigiamo kūno vaizdo, o nestere-
otipinė išvaizda nebūtinai lemia prastą savęs vaizdą. Buvo apklausti keletas 
profesionalių modelių – tiek vyrų, tiek moterų – ką jie jaučia savo gražiam 
kūnui. Šie žmonės – prototipai tų, į kuriuos daugelis mūsų norime būti pana-
šūs, bet kai kurie iš jų vis tiek buvo savikritiški. Jie nurodydavo specifines fizi-
nes savybes, kurios juos iš tiesų erzindavo. Jų atviri komentarai ir nusiskun-
dimai atskleidė esminę tiesą, ką tvirtino anksčiau atliktas fizinės išvaizdos 
psichologijos tyrimas – kūno vaizdas mažai susijęs su išore. Taigi kūno vaiz-
das – labiau psichikos būsena. Akivaizdus pavyzdys – nuo valgymo sutrikimų 
kenčiantys asmenys, kuriems atrodo, kad jie per stori, nors jų kūno masė yra 
normali arba netgi per maža. Jie kenčia nuo prasto savęs kūno vaizdo.

Mūsų visuomenėje yra labai daug stereotipų apie kūną, kaip jis turi atro-
dyti, kas yra seksualu, todėl daug žmonių, o ypač paauglių, perima visuome-
nės ir žiniasklaidos priemonių primetamus kūno standartus ir kenčia užuot 
džiaugęsi savimi ir siekę savo tikslų gyvenime.

Nuo vaikystės fizinę negalią turintis asmuo išgyvena kūno ir pasaulio vaiz-
do kaitą, susijusią su savo kūno ir fizinės negalios įsisąmoninimu. Ankstyvoje 
paauglystėje asmuo susiduria su platesne socialine aplinka, kuri teigia jam 
„kitokio“, „nenormalaus“, t. y. neįgalaus kūno vaizdi¬nius, sukeliančius sti-
gmatizuojantį poveikį jo tapatybei formuotis. Sėkmingai nuo mažens tokio 
asmens socializacijai reikalinga socialinė struktūra, padedanti įveikti nega-
tyvius socialinius kūno stereotipus ir kurti naujas reikšmes, įtvirtinančias jo 
pozityvų tapatumą, gebėjimą džiaugtis gyvenimu ir savimi.

Svarbu pabrėžti, kad fiziškai nuo daugumos besiskiriantys arba žmonės 
su negalia nori, jog su jais būtų bendraujama kaip ir su kitais visuomenės 
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nariais. Parodykite žmogui tokią pagarbą, kokios norėtumėte sulaukti patys. 
Gerbkite jo privatumą. Šie žmonės patys gali nuspręsti, ką jie gali ir ko negali 
daryti, kur jiems reikia pagalbos – jie paprašys. 

Pakabinkite didelį popieriaus lapą ir paklauskite moksleivių, kokie stere-
otipai vyrauja visuomenėje, sudarykite sąrašą kūno bruožų, kurie visuome-
nėje yra laikomi neestetiškais ar neseksualiais, sudarykite sąrašą kartu su 
moksleiviais, paklausinėkite jų daugiau bruožų ar ypatumų:

• fizinė negalia;

• viršsvoris;

• silpni plaukai, nuplikimas;

• ...

Atkreipkite dėmesį, kad nemažai žmonių kūniškai neatitinka visuomenės 
standartų, bet gali realizuoti save, džiaugtis gyvenimu ir turėti šeimą ir arti-
mų ryšių. Pateikite pavyzdį apie Siamo dvynius, nuo kurių ir kilo šis pavadi-
nimas.

Pavadinimas „Siamo dvyniai“ kilo dėl garsios dvynių poros, gimusios 
Siame (anksčiau taip buvo vadinamas Tailandas). Changas ir Engas Bunke-
riai gimė 1811 m. gegužės 11 d. žvejų kaimelyje netoli Bankoko. Nepaisant 
to, kad berniukai buvo sujungti kremzle krūtinės srityje, jie nugyveno ilgą 
ir turtingą gyvenimą. Dėl tuo metu vyravusio diskriminacinio požiūrio jie 
daug metų dirbo cirke ir žiūrovams būdavo pristatomi kaip Siamo dvyniai. 
Jie buvo vedę seseris ir per abu turėjo po dešimtį vaikų. Jie buvo labai skir-
tingi. Pavyzdžiui, vienas iš dvynių ėmė piktnaudžiauti alkoholiu, o kitas buvo 
abstinentas ir dėl to piktinosi. 

Taigi pozityvus kūno vaizdas ir psichologinis atsparumas visuomenės ste-
reotipams yra svarbus formuojantis asmenybės individualumui.

UŽSIĖMIMAS (20 MIN.)

Padalinkite patalpą į dvi dalis, per vidurį nutieskite virvę. Vienoje pusėje 
padėkite popieriaus lapą su užrašu TAIP, kitoje pusėje – lapą su užrašu NE. 
Paprašykite moksleivių atsistoti ir atlikti pratimą. Pristatykite užduotį:

„Kambarys padalytas į dvi dalis, juos skiria riba. Aš skaitysiu du teiginius 

ir ranka parodysiu, į kurią kambario pusę turi sustoti tie moksleiviai, kurie 
pritaria tam teiginiui. Gali būti, kad žmonės vienodai pritaria abiem teigi-
niams, tada galima stoti per vidurį ant linijos. Labai svarbu, kad šis pratimas 
atliekamas visiškoje tyloje, neištariant nė žodžio. Kiekvienas ir kiekviena pa-
galvoja, kurią kambario pusę jis ar ji renkasi ir ramiai ten atsistoja. Ar galime 
susitarti šią užduoti atlikti visiškoje tyloje? Ar turite klausimų?“ 

Sutarus dėl taisyklių, pradėkite nuo paprasto pavyzdžio:

• Merginos ir vaikinai (tariant kiekvieną teiginį parodyti ranka, į kurią 
kambario pusę reikia eiti pritariant šiam teiginiui, ir taip - pasakant kiekvie-
ną teiginį).

Moksleiviams atradus savo vietą klasėje, paprašykite: „Pasižiūrėkite į ki-
tus, kur jie stovi, į save, kurioje vietoje stovite, kokios emocijos ir jausmai 
jums kyla.“

Čia surašėme siūlomus teiginius, bet galima juos trumpinti ar pildyti ar 
koreguoti atsižvelgiant į moksleivių grupės atvirumą ar gynybiškumą kal-
bant apie save. Svarbu, kad pasirenkami teiginiai nebūtų pernelyg asme-
niški ir nesukeltų tokio moksleivių grupės elgesio, kokio nebūsite pasiruošę 
suvaldyti. Norėdami, kad užsiėmimas praeitų sklandžiai, turite pagalvoti, 
kokie teiginiai tiks jūsų moderuojamai grupei, tačiau jų turi būti ne mažiau 
dešimties. 

• Šviesiaplaukiai(-ės) ir tamsiaplaukiai (-ės);

• Aukšto ūgio ir žemo ūgio;

• Apsirengę šviesiai ir apsirengę tamsiai;

• Gimę Lietuvoje ir gimę kitoje šalyje;

• Praėjusią vasarą keliavę į užsienio šalį ir praėjusią vasarą praleidę  
Lietuvoje;

• Turintys brolių ir seserų ir neturintys brolių ar seserų;

• Galvojantys, kad jų tėvai juos gerai supranta, ir galvojantys, kad jų 
tėvai jų nelabai supranta;

• Mėgstantys būti gamtoje ir nemėgstantys būti gamtoje;

• Galvojantys, ką norėtų studijuoti ar dirbti baigę mokyklą, ir dar ne-
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galvojantys, ką norėtų studijuoti ar dirbti baigę mokyklą.

Pabaigus paprašykite visų susėsti ir aptarti šį užsiėmimą. 

Galimi užduoti klausimai:

1. Kokie būtų bendri pastebėjimai? Kaip buvo, kai užduotį atlikote jūs?

2. Ar teko kam nors atsidurti vienam kurioje nors pusėje arba ant lini-
jos? Kaip jautėtės tai patyrę?

3. Ką galvojo kiti grupės nariai, matydami vieną žmogų kitoje pusėje? 
Kokie jausmai lydėjo?

4. Ar teko atsidurti ant linijos, kai niekur negalėjot aiškiai savęs priskir-
ti?

5. Kuo skyrėsi teiginiai, kurie buvo apie jūsų fizinius bruožus, apie jūsų 
socialines patirtis ir apie jūsų nuostatas ar tikslus? 

6. Kodėl mums reikalingas individualumas ir unikalumas, kodėl turime 
išsiskirti iš kitų?

7. Kodėl gali nesinorėti išsiskirti iš kitų tam tikrais atvejais?

8. Ar galima prarasti draugystę ar priklausymą svarbiai socialinei gru-
pei renkantis savo individualumą?

9. Kaip paauglystėje sekasi su tėvais, su kuriais vaikystėje buvote arti-
mesni, klausydavote jų patarimų?

10. Kaip galima puoselėti artimą draugystę ar artimą ryšį, bet nesusilieti 
ir neprarasti savęs?

Trumpai aptarkite visą pamoką, paklauskite moksleivių ratu, ką jie gavo 
šiandien, ką išsineša, ką naujo sužinojo ar patyrė. 

REKOMENDUOJAMI ŠALTINIAI:

https://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/neisskiriami-broliai-nuo-ku-
riu-kilo-terminas-siamo-dvyniai.d?id=75116396

http://www.psichologijatau.lt/atsargiai-paauglyste/

http://www.vppc.lt/lt/publikacijos/56-kaip-susidraugauti-su-savo-emo-
cijomis

http://visiskirtingivisilygus.lt/biblioteka/metodika/

Metodinę medžiagą parengė psichologė, organizacijos  Psichikos sveikatos 
perspektyvos direktorė Karilė Levickaitė

https://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/neisskiriami-broliai-nuo-kuriu-kilo-terminas-siamo-dvyniai.d?id=75116396
https://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/neisskiriami-broliai-nuo-kuriu-kilo-terminas-siamo-dvyniai.d?id=75116396
http://www.psichologijatau.lt/atsargiai-paauglyste/
http://www.vppc.lt/lt/publikacijos/56-kaip-susidraugauti-su-savo-emocijomis
http://www.vppc.lt/lt/publikacijos/56-kaip-susidraugauti-su-savo-emocijomis
http://visiskirtingivisilygus.lt/biblioteka/metodika/
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EMOCIJŲ IR JAUSMŲ ŽODYNAS

Meilė

Skausmas

Susitaikymas

Beviltiškumas

Pilnatvė

Baimė

Palaima

Palengvėjimas

Liūdesys

Rūpestis

Sugniužimas

Mėgavimasis

Šokas

Malonumas

Pasibjaurėjimas

Saugumas

Nerimas

Susidomėjimas

Nervingumas

Nuostaba

Įniršis

Ramybė

Neapykanta

PRIEDAS NR. 1. 

Šiluma

Tuštuma

Švelnumas

Nuovargis

Geranoriškumas

Pavydas

Džiaugsmas

Vienišumas

Pyktis

Vienišumas

Susižavėjimas


