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Temos: lytiškumo ugdymas, pagarba savo ir kito asmens kūnui, seksualiniai impul-
sai, seksualumo raiška, sutikimas lytiniams santykiams, seksualinė prievarta, lyčių 
stereotipai, seksizmas, išprievartavimas.

Metodas, tinkantis šiems dalykams: etika, psichologija, klasės valandėlės.

Grupės dydis: iki 20 žmonių. 

Trukmė: 1,5 val. (galima skaidyti į kelis užsiėmimus po 45 min – tokiu atveju reikėtų 
filmą skelti į dvi dalis ir po kiekvienos dalies pasidaryti užsiėmimą-diskusiją).

Susijusios teisės: teisė į asmens saugumą, teisė į asmens garbę ir orumą, saviraiš-
kos laisvė.

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

Pamokos tikslas: Diskusijomis ir informacija motyvuoti mokinius atpažinti bei 
gerbti savo ir kitų žmonių (ne)norus artimuose santykiuose.

„Seksas be sutikimo“ / Sexe sans consentement

Rež. Blandine Grosjean, Delphine Dhilly, 2018

UŽDAVINIAI:

1. Sudaryti saugias sąlygas diskusijai apie romantinį santykį ir/ar lyti-
nius santykius;

2. Sudaryti sąlygas aptarti sutikimą lytiniams santykiams;

3. Perklausti ir padiskutuoti apie mokinių turimas nuostatas apie vyrų 
ir moterų vaidmenis santykiuose (seksualiniuose taip pat);

4. Paskatinti mokinius būti dėmesingus kitų žmonių siunčiamiems si-
gnalams apie sutikimą/nesutikimą lytiniams santykiams;

5. Apsvarstyti ir įvardyti sąlygas, kuriomis didėja išprievartavimo tiki-
mybė;

6. Aptarti sekso su sutikimu bei sekso be sutikimo ribas.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos integra-
vimas:

Nuostatos

9-10
klasė

Vertinti lytinį potraukį 
kaip natūralią lytiš-
kumo apraišką, kurią 
galima valdyti.

Įvardija, kad lytinis 
potraukis yra natū-
rali meilės santykio 
dalis. Diskutuoja, kaip 
galima suvaldyti kilusį 
geismą, aistrą arba 
tinkamai tai išreikšti, 
nepažeidžiant kito 
asmeninių intymumo 
ribų. Diskutuoja, ką 
reiškia atsakingas lyti-
nis elgesys; svarsto su-
silaikymo nuo lytinių 
santykių privalumus;

Nepasiduoda impulsy-
viam geismui, aistrai, 
kontroliuoja savo 
veiksmus, stengiasi 
neįskaudinti kito 
asmens; suvokia atsa-
komybę už savo lytinį 
elgesį ir jo padarinius.

Gebėjimai Žinios ir supratimas
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PAMOKOS/RENGINIO PLANAS:

ĮVADAS
- Temos ir filmo pristatymas
- Susitarimas dėl taisyklių
- Mokinių patirties apie lytiškumo 
temas išklausymas

UŽDUOTYS PRIEŠ FILMĄ
1 užduotis. Teiginiai apie seksą be 
sutikimo
2 užduotis. Filmo veikėjų savijauta

FILMO PERŽIŪRA

Flipchart lenta, lapai, žymekliai; 
arba paprasta lenta ir kreida

Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2

FILMO APTARIMAS
- Pasidalinimas jausmais ir minti-
mis
- Užduoties „Filmo veikėjų savijau-
ta“ aptarimas
- Diskusija. Kas padėtų išvengti 
skaudžių padarinių intymiuose 
santykiuose?
- Užduoties Teiginiai apie seksą be 
sutikimo aptarimas

Flipchart lenta, lapai, žymekliai; 
arba paprasta lenta ir kreida
Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Pasiruošti klausimai

Pasiruoštas rodymui filmas, 
kompiuteris, projektorius, dalo-
moji medžiaga (Priedas Nr.2), 
rašikliai.

APIBENDRINIMAS Rašymo priemonė, dalyko 
sąsiuvinis ar užrašų knygelė

10
min

5
min

50
min

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

10
min

15
min

Nuostatos

11-12
klasė

Priimti savo ir kitų 
lytiškumo raišką.

Vertinti lytinį potraukį 
kaip egzistencinę ga-
lią, kurią žmogus gali 
ir turi valdyti.

Suvokia lytinį potraukį 
kaip natūralų lytišku-
mo raiškos požymį.

Pagrindžia, kad lytinis 
potraukis yra natūrali 
meilės santykių dalis. 
Analizuoja geismo, 
aistros valdymo pras-
mę ir būdus. Aptaria 
lytinių poreikių deri-
nimo poroje svarbą, 
kito asmens jausmų 
gerbimą.

Suvokia lytinį potraukį 
kaip natūralų lytišku-
mo raiškos požymį.

Sąmoningai kontro-
liuoja savo elgesį su 
kitu asmeniu, ger-
bia jo pasirinkimą; 
atsižvelgia į galimus 
padarinius ateičiai, 
tarpusavio santykiams 
ir kita.

Gebėjimai Žinios ir supratimas
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Lytinis aktas įvyko be jų sutikimo ir aiškiai išreikšto noro. Tai turėjo ilgalai-
kių psichologinių padarinių jų gyvenime. Prancūzų režisierė Delphine Dhilly 
savo filme imasi nagrinėti šią vis dar dažnai nutylimą ir nepatogią sekso be 
sutikimo temą, tarytum klausdama: kada, jei ne dabar?

Kalba: prancūzų; Subtitrai: lietuvių

INFORMACIJA MOKYTOJAI/-UI (prieš užsiėmimą)

Šio užsiėmimo tikslas – motyvuoti mokinius atpažinti bei gerbti savo ir 
kitų žmonių (ne)norus artimuose santykiuose, ypatingą dėmesį skiriant sek-
sualiniams santykiams. Užsiėmimas ar užsiėmimų ciklas šia tema yra svarbūs 
todėl, kad mokiniams trūksta žinių apie tai, ar reikalingas sutikimas seksui, 
kaip jį atpažinti, ką daryti, kai partneris/-ė išreiškia nenorą seksualiniams 
santykiams ar neišreiškia noro. Nors mokiniai turi daug galimybių kalbėtis 
mokyklose per dorinio ugdymo, kalbų pamokas apie vertybes - toleranciją, 
pagarbą vienas kitam, supratimą, tinkamo elgesio ribas - tačiau su jais mažai 
diskutuojama apie pagarbą kūnui ir apie kūno ribas. Kadangi seksualumas 
ir lytinis gyvenimas tebėra tabu tema dažnoje šeimoje ir švietimo įstaigoje, 
toli gražu ne kiekvienas mokinys žino, kas yra priimtinas fizinis ar seksuali-
nis kontaktas, kaip atpažinti spaudimą lytiniams santykiams (kai pats/pati 
spaudi partnerį/-ę, kai tave spaudžia kitas/-a) ar aplinka bei kaip pasakyti NE 
nepageidaujam dėmesiui). 

Neturėdami žinių, mokiniai formuojasi savo supratimus, remdamiesi in-
ternete rasta informacija, draugų pasakojimais, turimais stereotipais apie 
lyčių vaidmenis. Didelė dalis šios informacijos ištakų – mitai apie tai, kaip 
elgtis (ne)privalo vyrai ar moterys, kokios jų reakcijos ar pasirinkimai yra 
kultūriškai priimtini ar nelabai. Šioje temoje yra daug nutylėjimų, kurių ne-
įgarsinus ir neįsisąmoninus, mokiniai, pradėję gyventi aktyvų seksualinį gy-
venimą, gali daryti žalingus ir/ar traumuojančius pasirinkimus sau ir savo 
partnerei/-iui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad gali būti ir asmenų, kurie 
niekada nejaučia seksualinio potraukio1.

1  Aseksualumas – kai asmuo nejaučia seksualinio potraukio nė vienos lyties asmenims. Tai 
nereškia, kad aseksualūs asmenys nenori formuoti/turėti romantinių santykių.

FILMO APRAŠYMAS
Vieni iš paplitusių mitų supa sutikimą seksualiniams santykiams. Peržiū-

rėjus filmą „Seksas be sutikimo“, akivaizdu, kad visuomenėje įprasta manyti, 
kad seksualinis sutikimas (ypač merginų) yra ne šiaip bereikalingas, bet ir 
kad kalbėjimas apie sutikimą gali pradanginti dalį romantiško santykių žave-
sio. Filme apklausti žmonės teigia, kad užtenka netiesioginių požymių, pagal 
kuriuos galima spręsti, mergina nori ar nenori lytinių santykių – jos žvilgsnis, 
ilgesnis akių kontaktas, žaidimai su plaukais. Galima išgirsti nuomonę, kad 
net jei mergina priešinasi seksualiniams santykiams ir sako nenorinti, tai gali 
būti legalus signalas vyrui jos siekti su dar didesniu įkarščiu. 

Šios įsigalėjusios normos, apie kurias nekalbama šeimose ar ugdymo įs-
taigose, turi įtakos jaunų žmonių pasirinkimams, kai jie ima gyventi seksu-
alinį gyvenimą. Filmo veikėjos dalijasi nuoskaudomis, kad niekas – nei jos, 
nei vaikinai – per lytiškumo ugdymo užsiėmimus nebuvo mokomi, kas yra 
sutikimas seksui, ir kad šios spragos dabar skatina jaunuolius daryti žalingus 
pasirinkimus – kitiems ir sau.

Vedant šį užsiėmimą labai svarbu turėti užsiėmimo tikslą ir juo vadovau-
tis, jei netyčia diskusija nukryptų ne į užsiėmimo temą. Užsiėmimą galima 
laikyti sėkmingu, jei pavyks padėti mokiniams suprasti, kad jie turi teisę pa-
sakyti seksualiniams santykiams NE bet kuriuo metu ir jų NE turi būti pai-
soma, nes kitu atveju tai yra teisės į kūną ir į saugumą pažeidimas. Taip 
pat svarbu pastiprinti merginas, kad jos drąsiau pažintų savo norus, juos 
priimtų bei pripažintų ir drąsiai gintų savo teisę nedaryti to, ko jos nesijaučia 
norinčios daryti. Vaikinams svarbu akcentuoti tai, kad jie neprivalo atitikti 
visuomenėje gajaus stereotipo apie mačo tipažą ir apie tai, kad jie privalo 
norėti sekso su merginomis, bei kad merginų kiekis apibrėžia jų vyriškumą. 
Svarbu, kad vaikinai būtų motyvuoti jautriai reaguoti į kito asmens seksuali-
nius poreikius, gebėtų atpažinti nesutikimą bei siektų aiškaus partnerio/-ės 
sutikimo. (Artimuose santykiuose svarbu, kad partneriai, nesvarbu, kokios 
lyties, būtų atidūs vienas kito poreikiams, tačiau filme ir užsiėmime labiau 
fokusuojamasi į merginų patiriamą prievartą ir vaikinų nejautrumą merginų 
poreikiams –  tiek dėl didesnio šių reiškinių paplitimo masto, tiek dėl kultū-
riškai susiformavusių tokių ydingų normų apie lytis).

Labai svarbu, kad Jūs, mokytojau, jaustumėtės pasiengęs ir pasitikintis 
kalbėti duotomis temomis. Jei kurią nors iš temų ar uždavinių Jums atrodo 
per sudėtinga pateikti, jauskite laisvę kalbėti apie tuos dalykus, kurie Jums 
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atrodo pažįstami ir svarbūs.

Daugiau informacijos apie tai, kodėl svarbu kalbėti apie sutikimą lytiniam 
santykiui bei kaip tai padaryti, rasite Priede Nr. 3 „Kaip kalbėti su vyresniųjų 
klasių mokiniais apie sutikimą seksui“ bei Priede Nr. 4 rekomenduojamuose 
šaltiniuose.

ĮVADAS (temos ir filmo pristatymas, susitarimas dėl taisyklių, mokinių 
patirties apie lytiškumo temas išklausymas)

Temos ir filmo pristatymas

Prieš pradedant temą, labai svarbu sukurti saugią erdvę diskusijai ir nuo-
monių pasidalijimui. Svarbu pradėti nuo užsiėmimo temos ir tikslo pristaty-
mo savais žodžiais (ne daugiau kelių minučių). Taip pat derėtų papasakoti, 
kad šis filmas yra žiūrimas naudojantis platforma „Nepatogaus kino klasė“ 
ir kad tai yra dalis tarptautinio žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio 
„Nepatogus kinas“. Pakvieskite moksleivius į festivalį.

Susitarimas dėl taisyklių

Po temos pristatymo, derėtų su mokiniais susitarti dėl taisyklių, kurios 
galios per užsiėmimą. Taisyklės yra būtinos, nes aiškiau nubrėžia tinkamo/
netinkamo elgesio ir komentarų ribas. Kadangi tema gali sukelti įvairių emo-

cinių reakcijų, svarbu iš anksto susitarti, kas laikoma priimtinu reagavimu 
per užsiėmimą.

Galima tartis, kad mokiniai patys siūlytų taisykles, tačiau, jei trūksta laiko 
ar mokiniai yra gana pasyvūs, taisykles gali rekomenduoti mokytojas. Svar-
bu, kad tarp rekomenduojamų taisyklių būtų šios:

• Gerbti vienas kito nuomones

• Kalbėti po vieną

• STOP taisyklė (mokinys turi teisę bet kada atsisakyti atsakyti į jam 
jautrų klausimą, nepaaiškinęs priežasčių, tiesiog pasakęs STOP)

• Jokių homofobinių ir seksistinių pastabų! (Svarbu akcentuoti, kad 
tokios pastabos nepriimtinos jokioje aplinkoje, ir tuo pačiu paaiškinti moki-
niams, kad tema gali paliesti skaudžius kai kuriems mokiniams išgyvenimus, 
dėl to ypač svarbu būti vienas kitam dėmesingiems ir nežeminti vienas kito 
homofobiniais ir seksistiniais komentarais)

Idealiu atveju, užsiėmimą derėtų vesti mokytojui kartu su soc. pedagogu 
ar psichologu. Verta pasakyti, kad filmas, kurį mokiniai matys, gali kai kam 
sukelti skaudžių, nemalonių prisiminimų ar minčių. Jei tokiu atveju pasida-
rys per sunku mokiniui išbūti pamokoje, būtų gerai, kad jis turėtų galimybę 
išeiti iš klasės ir būti palydėtas specialisto (bei su juo pasikalbėti, jei bus 
noras).

Mokinių patirties apie lytiškumo temas išklausymas

Įvedant į pamokos temą, galite paprašyti mokinių, kad jie iš vietos pasi-
dalytų savo patirtimis:

• Ar tenka kalbėtis lytiškumo temomis su kitais? Su kuo dažniausiai 
kalbasi? Ar atrodo svarbu apie tai kalbėtis?

• Ar yra kalbėję apie lytiškumą mokykloje ir kokį įspūdį tas pokalbis 
paliko?

• Kaip jaučiasi tokiomis temomis kalbėdami? Kaip jaučiasi girdėdami 
šios dienos temos pavadinimą?

UŽDUOTYS PRIEŠ FILMĄ

Prieš pradedant žiūrėti filmą, mokiniams galima duoti atlikti 2 užduotis.
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1 užduotis. Teiginiai apie seksą be sutikimo

Kiekvienam mokiniui išdalijamos lentelės „Seksas be sutikimo“ Teiginiai“ 
(priedas Nr. 1). Mokiniai įvertina ten pateiktus 6 teiginius nuo 1 iki 8 (nuo 
„visai nesutinku“ iki „labai sutinku“). Jei yra laiko, po to, kai jie užpildo, per-
skaitykite kiekvieną teiginį ir perklauskite mokinių nuomonės, kodėl jiems 
atrodo taip, o ne kitaip. Jei nėra laiko, pereikite prie 2 užduoties. Lentelė su 
teiginiais dar bus naudojama užsiėmimo pabaigoje. 

2 užduotis. Filmo veikėjų savijauta

Kiekvienam mokiniui išdalijamos lentelės (priedas Nr. 2) ir prašoma, kad 
žiūrėdami filmą atsakytų į klausimus. Ne į visus klausimus yra atsakymai fil-
me, bet į daugumą, atidžiai žiūrint, tikrai galima rasti atsakymus. Klausimai 
susiję su filmo veikėjų savijauta per įvykį ir po to. Kadangi veikėjų filme yra 
keli, galite paskirstyti, kas aprašo vienų veikėjų savijautą, kas - kitų, tačiau 
svarbu neskirstyti lytimis, kad mokiniai pamąstytų apie nesvarbu kurios ly-
ties asmenų savijautą filme. 

Užduoties tikslas – paskatinti mokinius suprasti ir atpažinti, kaip jaučiasi 
prievartą patiriantis žmogus. Vėliau po filmo šis užpildytas lapas padės dis-
kutuoti, kaip atpažinti, kur yra sutikimas bei kur prasideda prievarta.

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APTARIMAS

Pasidalijimas jausmais ir mintimis. Galima mokiniams po peržiūros už-
duoti tokius klausimus:

• Kaip jaučiasi mokiniai?

• Apie ką filmas?

• Kas labiausiai sukrėtė žiūrint filmą? Kas paliko giliausią įspūdį?

• Kas buvo netikėta?

Svarbu leisti mokiniams pasidalyti pirmomis emocinėmis reakcijomis, 
nes jei nebus į jas atkreiptas dėmesys ir sudaryta erdvė joms išsakyti, neiš-
sakytos svarbios mintys, emocijos ir pastebėjimai gali vėliau trukdyti kons-
truktyviam darbui.

Kalbant su mokiniais „Apie ką filmas?“ svarbu padėti mokiniams atrasti 

kuo daugiau filme paliestų temų: artimi santykiai, sutikimo svarba, savęs 
pažinimas, pagarba kitam, kūno ribos – kas gali liesti tave ir kas negali, kaip 
pasakyti NE, lyčių stereotipai, prievarta santykiuose, lytinio švietimo svarba, 
kalbėjimosi santykiuose būtinybė, alkoholio poveikis jaunam žmogui ir t.t.

Užduoties „Filmo veikėjų savijauta“ aptarimas

Kvieskite mokinius pokalbiui, ką jie pamatė filme. Aptarkite kiekvieną 
veikėją, paklauskite, kaip jie suprato, kaip konkreti veikėja jautėsi situaci-
joje, kai jautė, kad vaikinas peržengė ribas. Jų mintis užrašykite ant lentos.

Netaisykite mokinių, jei jie netiksliai įvardys jausmus – jie užsirašo taip, 
kaip jie patys suprato. Svarbu, kad jie atpažintų tuos nemalonius jausmus, 
kuriuos sukelia seksualinės prievartos situacijos. 

Po to, kai mokiniai išvardys tai, ką jie pastebėjo, peržiūrėkite kartu abu 
stulpelius ir apibendrinkite – matome, kad kai nėra aiškaus sutarimo seksui, 

Įvykio metu

Įvykio metu

Kaip jautėsi filmo veikėjos?

Kaip jautėsi veikėjų minimi vaikinai?

Po įvykio

Po įvykio

Skausmas
Paralyžius
Didelė baimė
Išgąstis
Neviltis (nustoja priešintis)
Sumaištis (nežino, ką daryti)
Šokas
Prieštaringos mintys
Apsvaigusios
....

Ryžtingi
Siekiantys tikslo
Užsidegę
Tvirtai žinantys, ko nori
Apsvaigę
.....

Palengvėjimas
Pyktis ant savęs
Gėda 
Nešvaros jausmas (prausiasi duše)
Siaubas
Kvailystę padariau
Pritrenkta
Kalta (kai draugės kaltina)
Nuvertinimas („nieko rimto neįvy-
ko“)
....

Nesuprato/nežinojo, ką padarė
Šokas
Gailestis
Kaltė
.....
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padariniai gali būti labai nemalonūs ir skausmingi: daug nemalonių išgyve-
nimų, ilgalaikių emocinių padarinių (ir traumų), sumaišties. 

Diskusija. Kas padėtų išvengti skaudžių padarinių intymiuose santy-
kiuose?

Pakvieskite mokinius diskutuoti tokiais klausimais, remiantis filmu:

• Alkoholis: palengvina artimą bendravimą su kitais žmonėmis ar vis 
dėlto apsunkina? Kaip veikia alkoholis? Ar apsvaigęs nuo alkoholio asmuo 
yra galintis duoti sutikimą lytiniams santykiams?

Gairės atsakymui: Alkoholis ištrina ribas tarp to, kas galima ir negalima, 
silpnėja savikontrolė, žmogus mažiau valdo savo impulsus, dėl to labiau lin-
kęs elgtis neatsakingai, nepagarbiai kitų žmonių atžvilgiu, pažeidinėti kitų 
žmonių ribas. Apsvaigęs asmuo negali deramai įvertinti situacijos ir duoti 
apgalvoto sutikimo, todėl seksualiniai santykiai su asmeniu, kai asmuo yra 
akivaizdžiai apsvaigęs ir nesiorientuojantis, yra negalimi. 

• Kaip yra geriau parodyti sutikimą seksualiniams santykiams: tiesio-
giai, pasakant partneriui/-ei ar užuominomis, per aplink, flirtuojant? 

Gairės atsakymui: Nors egzistuoja supratimas, kad tiesioginis savo sek-
sualinių norų ir ketinimų pasakymas išsklaido romantikos miglą bei sumaži-
na santykių žavesį, tiesioginis ir aiškus žinojimas, kokie yra abiejų partnerių 
poreikiai, bei tinkamas reagavimas į juos padeda išvengti nemalonių išgyve-
nimų ir traumuojančių padaarinių.

• Kodėl, jūsų manymu, filme merginos bijo pasakyti tvirtą NE vaiki-
nams? 

Gairės atsakymui: Merginos yra auklėjamos būti klusnios, mandagios, 
nepridaryti kitiems nemalonumų. Kai merginos, kaip ir pasakojama filme, 
atsiduria situacijose, kuriose jos turi atstumti su jomis maloniai besielgiantį 
vaikiną, jos to nesugeba, nes nebuvo mokomos atpažinti to, ko jos pačios 
nori, bei atpažinusios savo norus - juos apginti. Kaip prisipažįsta pačios mer-
ginos, jos neatpažino grėsmės, nes vaikinai buvo malonūs, o jos yra pratu-
sios įtikti vyrams, nesielgti agresyviai. Todėl net jausdamos pavojų ar numa-
nydamos, kad kitas žmogus neteisingai su jomis elgiasi, jos ne visada žino, 
moka ir geba atsispirti jo veiksmams ar jų sustabdyti. Dalis jų suprato, kad 
patyrė prievartą tik kai aplinkiniai (pusseserė, tėtis) patvirtino, kad tai, kas 

įvyko, buvo prievarta. Daliai merginų organizmas sureagavo sustingdamas 
(iš baimės, šoko, išgąsčio), dėl to net nebuvo minties apie aktyvų pasiprieši-
nimą. Dalyje situacijų pasipriešinimas sukėlė minčių apie dar didesnį pavojų 
– ginantis nuo stambesnio vaikino, jis gali supykti ir panaudoti daugiau jė-
gos bei sukelti daugiau skausmo, todėl kartą ar kelis pabandžiusios pasakyti 
NE, jos liaujasi, bijodamos rimtesnio sužalojimo.

• Kodėl, jūsų manymu, filme minimi vaikinai nenutraukė savo veiksmų 
net matydami, kad merginos labai pasyviai reaguoja arba nereaguoja išvis? 

Gairės atsakymui: Vaikinai, kaip ir merginos, nėra (pakankamai) moko-
mi šeimoje ir/ar mokykloje, kad intymiuose santykiuose yra privalu galvoti 
ne tik apie savo poreikius ir norus, bet jautriai reaguoti ir kalbėtis apie tai, 
ko nori ir kas (ne)patinka kitam asmeniui. Vaikinai yra atgyvenusių stere-
otipų apie tai, kad vyrai turi užkariauti kuo daugiau moterų ir nugalėti jų 
pasipriešinimą, įkaitai, nes neretai patys nežino ir nemoka, kaip svarbu būti 
dėmesingam ir atidžiam kito žmogaus norams bei poreikiams. Dėl tų ža-
lingų jiems įdiegtų scenarijų, jie neretai nesiteirauja merginų, ko jos nori, 
nes mano žinantys geriau. Toks „savaime suprantamas žinojimas“ galiausiai 
gali turėti itin skaudžių padarinių – kai vaikinas peržengia merginos asmeni-
nes saugumo ribas, jos neatsiklausęs ir nesureagavęs į tai, kas jai svarbu ir 
kas jai patinka, tai tampa prievarta.

• Kokie yra ženklai, kad žmogus sutinka lytiniams santykiams? 

Gairės atsakymui: Sutikimą liudija, kai žmogus, būdamas sąmoningos 
būsenos, pasako – aš noriu, aš sutinku. Prievartos santykiuose nėra, kai du 
brandūs žmonės savo noru nusprendžia turėti lytinių santykių. Šalutiniai 
(bet ne esminiai!) sutikimo požymiai gali būti flirtas ir su juo susijęs elgesys. 

• Kokie yra ženklai, kad žmogus nesutinka lytiniams santykiams? 

Gairės atsakymui: Nesutikimą reiškia aiškaus sutikimo nebuvimas, tyla, 
pasakymas „Ne“, „Nenoriu“, „Atstok“ (be paaiškinimo – paaiškinimas nėra 
privalomas). Taip pat galimi nesutikimo požymiai, į kuriuos būtina atsižvelg-
ti: apsvaigimas, pasyvumas, nereagavimas, sustingimas, ašaros, neleidimas 
bučiuoti, pasipriešinimas. Nesutikimas gali būti išreiškiamas bet kuriuo eta-
pu, pvz. nesvarbu, ar asmuo sutiko būti bučiuojama/-as, glamonėjama/-as, 
tai nebūtinai reiškia sutikimą seksualiniam santykiui.
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• Kas atsakingas, jei asmuo (vaikinas ar mergina) buvo išprievartauta/
as? 

Gairės atsakymui: Tik agresorius! Jokiu būdu negalima kaltinti aukos. 
Agresorius, kaip ir filme matyti, yra galios pozicijoje, t.y. jis filme yra prana-
šesnis už merginą fiziniais duomenimis, statusu ar pan. Tokiu atveju mergi-
na atsiduria pažeidžiamoje situacijoje, kuria ir pasinaudoja fiziškai ar kitaip 
pranašesnis asmuo. Tačiau dera nepamiršti, kad prievartos aukomis tampa 
ne tik merginos – pažeidžiamoje situacijoje gali atsidurti ir prievartą gali pa-
tirti asmenys nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės tapatybės ar lytinės orien-
tacijos. Jokie asmens veiksmai ar pasirinkimai (drabužiai, apsilankymas kito 
asmens namuose, alkoholio vartojimas...) negali būti vertinami, kaip jo/jos 
kaltė dėl prievartos situacijos. Sprendimą panaudoti pranašumą, galią, jėgą 
ir pasinaudoti kitu žmogumi priima prievartautojas ir jis atsakingas už tai, 
ką padaro.

Apibendrinant diskusiją, galima užrašyti svarbiausius principus, kaip iš-
vengti sekso be sutikimo:

• Kalbėtis su partneriu/-e apie tai, ko norite jūs ir ko nori jis/ji;

• Mokytis ir tikėti, kad galite bet kada pasakyti NE – net jei kitas žmo-
gus su Jumis malonus, pasikvietė į svečius, visą vakarą vaišino ir buvo dėme-
singas. Jūsų kūnas – sprendimai irgi Jūsų. Kitas žmogus neturi teisės pažeisti 
Jūsų kūno autonomijos.

• Nesileisti į seksualinius santykius akivaizdžiai apsvaigus, nes nevei-
kia impulsų kontrolė, išsitrina tinkamo elgesio ribos bei apsvaigęs asmuo 
negeba tinkamai įvertinti aplinkos bei duoti tvirto sutikimo;

• Priimti bei gerbti kito žmogaus „Ne“ kaip „Ne“, o ne kaip iššūkį 
stengtis ir įkalbinėti jį toliau;

• Vadovautis tuo, kuo norite Jūs, o ne tuo, ko tikisi iš Jūsų aplinka. 
Merginoms – nebijoti brėžti aiškias savo norų ir poreikių ribas, net jei aplin-
kiniams tai gali pasirodyti agresyvu ar arogantiška. Vaikinams – ne kariauti 
dėl moterų, o mokytis bendrauti, atpažinti bei reaguoti į jų emocinius bei 
seksualinius poreikius. 

• Jei įvyko išprievartavimas, nekaltinti aukos! Už seksualinę prievartą 
atsakingas yra tas, kas naudojo prievartą/spaudimą.

• ...

• ...

Užduoties Teiginiai apie seksą be sutikimo aptarimas

Paprašykite mokinių, kad pasiimtų užsiėmimo pradžioje užpildytas lente-
les (priedas nr. 1).

Paklauskite mokinių, ar yra teiginių lentelėje, kuriuos dabar, užsiėmimo 
pabaigoje, įvertintų kitaip. Pakvieskite juos pasidalyti mintimis, apie kuriuos 
teiginius jie mąsto kitaip ir kodėl. Jei yra laiko, galima paskaityti kiekvieną 
teiginį ir su mokiniais padiskutuoti, ką jie mano ir kas atspindima tuo klau-
simu filme. 

APIBENDRINIMAS

Apibendrinant užsiėmimą, galima pakviesti mokinius užsirašyti sau atsa-
kymus į šiuos klausimus (arba vieną iš jų – priklausomai nuo to, kiek turima 
laiko):

• Kokią svarbiausią žinią išsinešu iš pamokos?

• Ką naujo sužinojau? Kas man buvo svarbiausia?

• Ką iš to, ką sužinojau, pritaikysiu savo gyvenime?

• Kaip jaučiuosi dabar?

• Apie ką iš to, ką sužinojau šiandien, dar norėsiu pasikalbėti ir pasi-
gilinti?

Būtų gerai, kad mokiniai pasidalytų su kitais savo atsakymais (atsakymu) 
į apibendrinimo klausimus, tačiau, jei nėra laiko, svarbu, kad turėtų atsaky-
mus bent sau. Refleksija padeda įprasminti tai, ko buvo mokomasi, ir susi-
dėlioti tai, ko išmokstama.

Metodinę priemonę parengė psichologė Alina Martinkutė-Vorobej
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Vyras privalo turėti daug partnerių, 
kitaip galima suabejoti jo vyriškumu

PRIEDAS NR. 1. PRIEDAS NR. 2. 

TEIGINYS NATACHA

JULIETTE

1 – visai nesutinku; 8 – labai sutinku

„SEKSAS BE SUTIKIMO“. TEIGINIAI. KAIP JAUTĖSI FILMO VEIKĖJAI?

Kai mergina sako „nenoriu“ greičiausiai ji 
vis viena nori

Įvykio metu

Įvykio metu

Po įvykio

Po įvykio
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7
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7

8

8

8
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8

2

3

4

5

6

Abu asmenys turi aiškiai išreikšti sutiki-
mą seksui

Jei mergina apsvaigusi ir eina pas mažai 
pažįstamą vaikiną į butą, ji vienareikš-
miškai nori sekso

Moterys nežino, ko nori iš vyrų

Jei moteris nereaguoja į jai nepriimtinus 
vyro veiksmus, vyro veiksmai negali būti 
laikomi prievarta
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FLORIANE

CELIA

LOUISE

VAIKINAI

MARY

Įvykio metu

Įvykio metu

Įvykio metu

Įvykio metu

Įvykio metu

Po įvykio

Po įvykio

Po įvykio

Po įvykio

Po įvykio
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PRIEDAS NR. 3. 

KAIP KALBĖTIS SU VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIAIS APIE SUTIKIMĄ LYTINIAM SANTY-
KIUI?

Kalbant apie sutikimą lytiniam santykiui svarbu pabrėžti, kad sutikimas lytiniam san-
tykiui – t.y. aiškus abiejų partnerių sutarimas turėti lytinius santykius – apsaugo nuo 
neigiamų emocinių, socialinių ir teisinių padarinių. Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas. 
Jei asmuo pasakė NE arba jei asmuo neturėjo galimybės aiškiai ir garsiai išsakyti savo 
nesutikimą, o partneris toliau tęsia veiksmus (verčia lytiškai santykiauti), tai yra išprie-
vartavimas. Jei asmuo anksčiau yra davęs sutikimą, bet praranda galimybę jį atšaukti 
(pvz, dėl apsvaigimo, fizinių kito asmens veiksmų), nuo tos akimirkos sutikimo nebėra. 
Tam, kad seksą vertintume kaip vykstantį abipusiu sutikimu, abu partneriai turi būti ga-
lintys kontroliuoti savo sutikimą bet kurią akimirką, t.y. galintys pasakyti NE, jei nenori 
tęsti, arba TAIP, jei tęsti nori.

• Jei asmuo yra apsvaigęs, sunkiai orientuojasi erdvėje, seksas negalimas, nes 
asmuo bet kurią lytinių santykių akimirką turi būti galintis kontroliuoti savo (ne)sutiki-
mą.

• Sutikimas turi būti išreikštas aiškiai, žodžiu. Papildomi požymiai, tokie kaip flir-
tas žvilgsniu, žaidimas plaukais ar pirštais, seksualūs judesiai negali būti savaime laiko-
mi sutikimu.

• Asmuo visada turi teisę atšaukti savo sutikimą ir atsisakyti lytinių santykių – tai 
yra jo asmeninis pasirinkimas ir kiekvienas turi jausti galintis tai padaryti bei nesijausti 
dėl to kaltas. 

• Jeigu kitas asmuo kartą pasako „Ne“ arba „Nenoriu“, nereikia jo kelis kartus 
perklausti. Reikia kito žmogaus NE gerbti bei priimti rimtai ir neinterpretuoti savaip.

• Sutikimas vienam dalykui nereiškia sutikimo kitam. Jei asmuo sutiko būti pa-
liestas ar pabučiuotas, nereiškia, kad jis sutinka intymesniam santykiui.

• Santykių statusas (ilgalaikė draugystė, santuoka...) nėra savaime sutikimas 
seksui. Abipusis sutikimas seksui yra privalomas kaskart, nepriklausomai nuo partnerių 
santykių pobūdžio.

• Jei partneris nesipriešina, vangiai reaguoja ar nereaguoja išvis - tai nėra sutiki-
mas. Atvirkščiai, tai gali būti šoko, išgąsčio, emocinio paralyžiaus, baimės pasipriešinti 
ženklai. 

• Sutikimą partneris turi duoti nepriklausomai nuo lyties. Nėra savaime supran-
tama, kad vyrai, vadovaujantis paplitusiu stereotipu, „turi visuomet norėti sekso“.

• Yra normalu nenorėti sekso, net jei kitas žmogus patinka, traukia, norėtųsi jį 
geriau pažinti. Svarbu atpažinti savo (ne)norą ir mokytis (galėti) jį aiškiai išreikšti kitam 
žmogui. 

• Seksas nėra ir negali būti privalomas, t.y., nėra prievolės turėti santykių su 
žmogumi, kuris sekso tikisi kaip dėkingumo, pavyzdžiui, už tai, ką jis dėl Jūsų gero pada-
rė. Net jei kitas žmogus elgiasi maloniai, rodo dėmesį, dovanoja dovanas – sprendimas 
dėl seksualinio kontakto turi būti ne kito asmens, o Jūsų asmeninis, įvertinus savo norus 
ir poreikius. 

Esminis principas, kuriuo svarbu vadovautis seksualinių santykių metu – kiekvienas 
mūsų esame savo kūno šeimininkai ir niekas neturi teisės nieko su mūsų kūnu daryti be 
mūsų sąmoningo sutikimo. Norint išvengti neigiamų emocinių padarinių sau ir kitiems 
(sumaišties, traumų, baimių, skausmo, kančios...), būtina atsakingai rinktis intymų par-
tnerį bei atsakingai vertinti galimus santykių padarinius. Sutikimo siekis – gauti sutikimą 
ir jį aiškiai duoti – yra vienas iš brandaus žmogaus pasirinkimų, liudijančių apie pagarbą 
sau ir savo partneriui.
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PRIEDAS NR. 4. 
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