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Šalis: Prancūzija

Metai: 2019

Temos: netektis.

Metodas tinka šiems dalykams: etika, religija, psichologija, klasės valandėlė. 

Grupės dydis:  iki 30 žmonių.

Trukmė: 27 min filmas + 40 min aptarimui + 45-60 min tęstinės užduotys.

Susijusios teisės: teisė į (psichikos) sveikatą, teisė į saugią vaikystę, saviraiškos lais-
vė (nepaklusimas lyties normoms).

Uždaviniai: Remiantis filmu ir metodika suteikti galimybę moksleiviams 
įsigilinti į (artimo žmogaus) netekties skausmą ir (savi)pagalbos būdus.

„Kova su šešėliu“

Režisierė: Talia Lumbroso 

PASIRUOŠIMAS FILMO 
PERŽIŪRAI

ĮŽANGA

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APTARIMAS Paruošti klausimai

DISKUSIJA REMIANTIS FILMU, 
SUSIEJANT SU REALIU 
MOKSLEIVIŲ GYVENIMU

Paruoštas rodyti filmas, kompiu-
teris, ekranas, multimedijų 
projektorius

Paruošti klausimai ir būdai, kaip 
įtraukti kuo daugiau mokinių

20
min

27
min

5
min

5
min

15
min

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

APIBENDRINIMAS

TĘSTINĖ UŽDUOTIS
Plakatiniai A2 formato lapai, 
markeriai, lapeliai, rašikliai, 
dėžutė arba vaza

45-60
min

5
min

VEIKLŲ TVARKARAŠTIS: 
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Artimo žmogaus netektis

Paauglystėje būdinga galvoti apie gyvenimo prasmę, savo mirtingumą, 
todėl artimųjų netektis gali paaštrinti šiuos išgyvenimus. Paaugliai yra linkę 
slėpti jausmus, tad, jei paauglys nekalba apie tą, kurio neteko, dar nereiškia, 
kad jis dėl to neišgyvena. Neretai gedėjimas pasireiškia per elgesį – paau-
gliai gali imti konfliktuoti, tapti uždaresni.

Ar reikėtų leisti vaikui ar paaugliui dalyvauti laidotuvėse? Taip, laidotuvių 
ritualas padeda suvokti mirties realumą, leidžia atsisveikinti su mirusiuoju. 
Leiskite vaikams ir paaugliams dalyvauti laidotuvėse. Tačiau jeigu jie daly-
vauti laidotuvėse nenori, nederėtų versti to daryti.

Ypač vaikus prieš laidotuves būtina paruošti: paaiškinti, kaip viskas at-
rodo šarvojimo salėje, kas vyks per laidotuves, kaip jose gali reaguoti suau-

Kad ir kas būtų, Fatia smūgiuoja. Ji nokautuoja savo priešus, savo jaus-
mus ir kraujavimus. Tačiau apie skausmą ji nekalba. Ypač apie tėčio netektį. 
Tad kova dar nesibaigė. Galbūt kelionė į turnyrą, į tėčio gimtinę, ją išlaisvins?

FILMO APRAŠYMAS

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS 

Metodika, popieriaus lapas, rašiklis.

Čia pateikiama informacinė medžiaga apie filme aptariamas temas (ne-
tektis, emocinė krizė, krizės įveikimas), kuri padės moderatoriui tinkamai 
pasiruošti diskusijai (Žr. Filme aptariama problematika ir jos kontekstas 
(tarpkultūrinis palyginimas)).

REIKALINGOS PRIEMONĖS:

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI: 

gę žmonės ir t.t. Labai svarbu, kad per laidotuves šalia vaiko būtų suaugęs 
žmogus, kuris galėtų juo ramiai pasirūpinti. Jeigu miršta vienas iš tėvų arba 
brolis ar sesuo, tokiu suaugusiu turėtų tapti artimas šeimos giminaitis arba 
draugas, nes tėvai tuo metu gali būti pernelyg stipriai emociškai paveikti.

Labai svarbu kalbėtis apie jausmus po netekties. Kai vaiką ar paauglį su-
pantys suaugusieji neslepia savo tikrų jausmų, neapsimeta, kad viskas gerai, 
vaikams ir paaugliams daug lengviau kalbėti apie tai, kaip jaučiasi jie pa-
tys. Reikšmingos datos – laidotuvių metinės, mirusiojo gimtadienis, paties 
vaiko ar paauglio gimtadienis, šventės – sustiprina netekties išgyvenimus. 
Suaugusieji gali padėti juos išgyventi prisimindami ir paminėdami tą, kurio 
neteko.

Su vaiku ir paaugliu reikia kalbėti tiesiai ir atvirai. Paslaptys ir apsimeti-
nėjimai tik didina sumaištį ir apsunkina netekties išgyvenimo procesą. Pasi-
dalindami savo jausmais, pavyzdžiui, „Pasiilgau senelio“, „Man labai liūdna, 
kad mamos su mumis nebėra“, suaugusieji rodo pavyzdį, kaip kalbėti apie 
jausmus, suteikia galimybę išsikalbėti.

Artimojo netektį išgyvenantiems žmonėms (ypač vaikams ir paau-
gliams) būdingos šios reakcijos:

• jie yra liūdni ir prislėgti;

• pyksta: ant mirties; ant mirusiojo, kad paliko; ant likimo, kad jis yra toks 
neteisingas; ant kitų žmonių, kurie nesugebėjo nieko pakeisti;

• gali išgyventi kaltę dėl to, kad „negerai“ elgėsi su mirusiuoju. Ikimoky-
klinio amžiaus vaikai gali galvoti, kad artimasis mirė dėl jų minčių ar dėl jų 
kaltės;

• blogiau miega ir jaučia fizinius negalavimus;

• turi mokymosi sunkumų;

• gali pradėti labiau nerimauti dėl kitų savo artimųjų.

Būtina stebėti vaiko ir paauglio elgesį – jei jis smarkiai pasikeičia, ilgesnį 
laiką išlieka pasikeitęs ir artimiesiems kelia nerimą, rekomenduojama ne-
delsti ir ieškoti pagalbos, pasitarti su psichologu.

Išgyvenantiems netektį yra būdingos kelios stadijos (etapai), kuriuos iš-
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samiai aprašė Elisabeth Kübler-Ross:

Neigimas, atsiribojimas. Pirmoji reakcija, kai žmogus sužino nepagydo-
mos ligos diagnozę ar apie kokią nors netektį – tai neigimas: „negali būti, 
man taip negali atsitikti“. Psichikai sunku iš karto priimti tokią dramatišką 
žinią, reikia laiko jai įsileisti, juolab – išgyventi: „Žinau, suprantu, bet neti-
kiu“ – sunkiausia tokią žinią priimti ir išgyventi.

Pyktis. Kiekvienas netekęs artimojo jaučiasi pažeistas ir vienaip ar kitaip 
išgyvena pyktį – kad liko be artimo santykio, kad vienišas, kad pasikeitė jo 
įprastas gyvenimas, kad reikia spręsti naujas gyvenimo užduotis ir rasti pras-
mę ten, kur iš pasikeitusios dabarties pozicijų jos iš pradžių nesimato. Verta 
prisiminti, kad tokiose situacijose pyktis, kai jis nukreiptas į išorę, netampa 
autogresyviu – t. y. nukreiptu į save, kas didina savižudybės riziką.

Derybos. Netekusiojo artimo žmogaus viduje toliau gyvena ir kovoja dvi 
žinios – kad artimasis mirė, jo nėra ir nebus, ir iliuzija apie ryšį. Šią iliuziją 
palaiko mirusiojo daiktai, itin gyvi prisiminimai, jausmas, kad mirusysis yra 
kažkur netoli. Tai sielvarto krizės etapas, kai palengva imama priimti artimo-
jo mirtį.

Depresija. Netektį išgyvenantis žmogus, susitaikęs su netekties realybe, 
pradeda liūdėti – tai metas, kai prasideda tikras sielvarto darbas, nes jaus-
mai galutinai priima faktą, kad artimasis mirė ir jo daugiau nebebus.

Susitaikymas. Priėmimas. Sielvartą lydi susitaikymas, kad artimojo dau-
giau niekada nebebus, ir gyvenimas pamažu pasuka nauja vaga, atsiranda 
kažkas, kas užpildo prarastą santykį. Gedėjimas baigiasi ir prasideda nauja 
gyvenimo spiralės apsuka.

Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienas žmogus netektį išgyvena 
individualiai ir nėra jokių taisyklių, kaip tai daryti teisingiau. Taip pat – šios 
stadijos nebūtinai pasireiškia taisyklingai ir iš eilės. Tačiau žinoti šias ten-
dencijas padeda, nes atpažinus šiuos etapus savyje ar kitame lengviau juos 
išgyventi.

Šaltinis: Dr. Kristina Ona Polukordienė Netekčių psichologija (Vilnius, 
2008)

DETALUS FILMO PERŽIŪROS IR 
APTARIMO EIGOS APRAŠYMAS

1. Įžanga. Pasisveikinkite su mokiniais. Papasakokite, ką veiksite šią 
pamoką, trumpai pristatykite filmą. Papasakokite, kad šis filmas žiūrimas 
naudojantis platforma „Nepatogaus kino klasė“ ir kad tai yra dalis festivalio 
„Nepatogus kinas“ -  tai yra dokumentinių filmų festivalis žmogaus teisių 
tematika. Pakvieskite moksleivius į festivalį. Pasakykite, kad žiūrėsime filmą 
apie merginos kovą bokso ringe su tėčio netekties skausmu ir jos kelionę į 
bokso turnyrą tėčio gimtinėje Setife (Alžyre).

2. Filmo peržiūra ir veikla jos metu: filmas trunka 27 minutes.

3. Filmo aptarimas. Filmui pasibaigus, leiskite mokiniams ramiai pa-
sižiūrėti titrus, neskubėkite išjungti. Tai padės susikaupti, apmąstyti filmą ir 
pasiruošti diskusijai.

Aptarimą pradėkite nuo klausimų, kuo jiems buvo įdomus šis filmas, kas 
labiausiai įsiminė, nustebino? Tuomet galite pereiti prie diskusijos. 

Siūlomi klausimai:

• Ar žiūrint filmą tau kilo daug klausimų? Kokie tie klausimai? (Galima 
apsistoti prie kelių klausimų ir paprašyti kitų moksleivių pasiūlyti atsakymą 
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arba kelis). Kaip manai, kodėl filmas vadinasi „Kova su šešėliu“?

• Pakalbėkime apie filmo veikėjus.

 » Apibūdink Fatią. Kokia ji? Kas jai svarbu, kas ją liūdina ir neramina, 
o kas – džiugina?

 »  Kaip atrodo Fatios kasdienybė?

 »  Apibūdink jos šeimą. Daugiausia rodoma jos mama, tad kokia ji?

 »  Kas rūpi Fatios mamai? Kaip Fatios mama kalba apie savo vyro ne-
tektį?

 »  O kaip Fatia kalba apie tėčio netektį?

 »  Kaip manai, kaip jaučiasi Fatia Setife (Alžyre), tėčio gimtinėje?

 »  Kaip atrodo, kaip ji jaučiasi, sutikusi tėčio giminaičius?

 »  Kaip manai, ar jai čia patinka?

 »  Kaip manai, kodėl filmas baigiamas Fatios gimtadienio vakarėliu?

 »  Kaip manai, kodėl pati paskutinė filmo scena yra ilgas Fatios žvilgs-
nis? Koks jis?

 »  Ar Fatia pasikeitė filmo eigoje? Jei taip, pakomentuok – kaip?

 »  Ko palinkėtum Fatiai?

4. Diskusija, remiantis filmu: Apibendrinus filmo aptarimą, galima 
pereiti prie platesnės diskusijos, kurios metu susiekite filmo turinį su vaikų 
kasdienybe ir problemomis.

Galimi diskusiniai klausimai (atkreipkite dėmesį, kad puiki diskusija gali 
išsiplėtoti iš komentarų, aptarinėjant užduotis. Tokiu atveju paskatinkite to-
limesnę diskusiją iš jau užsimezgusios - vadinasi, mokiniams tai aktualu ir 
vertinga. Taip pat pats moderatorius gali užduoti savo klausimų):

 » Šiame filme kalbama apie artimo žmogaus netektį ir gedulą. Kokie 
dar gyvenimo pokyčiai gali sukelti panašių jausmų? (tėvų skyrybos, 
vieno iš tėvų išėjimas iš namų, kraustymasis, mokyklos keitimas, arti-
mo žmogaus liga, vieno iš tėvų atsidūrimas įkalinimo įstaigoje, gyve-
nimas vaikų namuose/globoje, net naujagimis broliukas ar sesutė).

 » Kas yra įprasta žmogui ir jo savijautai, kai jis išgyvena netektį arba 
gedulą? Kokie šie jausmai? Ar galėtum įvardyti tiksliau?

 » Fatios mama sako: „Kol aš jiems nepasakau, tol jis vis dar gyvas („As 
long as I don’t tell them, he is still alive“). Kaip manai, kodėl ji taip 
sako?

 » Kaip manai, kas būtų pasikeitę, jei šeima iškart būtų ėmusi kalbėti 
apie netektį?

 » Fatia sako: „Jei jausčiau skausmą, būtų bereikalinga jį rodyti. Nema-
nau, kad dėl to kentėčiau mažiau“ („If I felt pain, it would be useless 
to show it. I don’t think if would make me suffer less“). Kaip manai, ar 
žmonės, kai parodo skausmą, kenčia mažiau?

 » Ar teko padėti draugui, kuris neteko artimo žmogaus? Kaip geriausia 
elgtis tokioje situacijoje? Ką geriau daryti, o ko – nedaryti?

 » O kas tau padeda kovoti su skausmu? Gal kokios nors draugų ar pa-
žįstamų žmonių istorijos apie kovą su skausmu tave įkvėpė?

5. Apibendrinimas.

• Ar liko dar neatsakytų ir „degančių“ klausimų, kuriuos norėtum už-
duoti?

• Kas tau svarbiausia, ką išmokai ir išsineši iš šio filmo bei diskusijos?

PATARIMAI VEDANTIESIEMS/MOKYTOJAMS:

Gebėjimas diskutuoti – sveikos visuomenės pagrindas. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad į pokalbius įsitrauktų kuo daugiau moksleivių. Būtent todėl siū-
lome interaktyvius, įtraukiančius, įgalinančius, skatinančius diskusijos me-
todus. Atsižvelgiant į šio filmo specifiką, siūloma mokytojams turėti įvadinį 
(prieš filmą) ir aptarimo (po filmo) užsiėmimus klasėje.

Keli patarimai norint įtraukti kuo daugiau diskusijos dalyvių:

Labai svarbu kartais apibendrinti moksleivių komentarus ar pasisakymus. 
Taip jie jaučiasi įvertinti ir išgirsti. Nebijokite užduoti tikslinamųjų klausimų, 
perklausti ką tik pasisakiusio žmogaus. Labai svarbu ir palyginti išsakytas 
nuomones, apibendrinti jas, pakalbėti apie kontekstą.
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Tačiau ne visi nori dalyvauti. Gerbkite tai ir nespauskite pasisakyti, jei 
nenori. Ypač šia jautria tema.

PASIŪLYMAI TĘSTINUMUI

PRIEŠ FILMĄ (Įvadas į temą ir į filmą) arba PO FILMO (aptarimas ir reflek-
sija)

Siūlome pasiruošti filmo peržiūrai dar prieš jį žiūrint. Taip mokiniai bus

supažindinti su tema ir galės įsigilinti į filme aptariamus klausimus. Opti-
maliausiam pasiruošimui siūlome skirtingus interaktyvius metodus, kuriais 
galima pasinaudoti per pamoką, prieš einant į filmo peržiūrą, taip pat žiūrint 
filmą klasėje. Šiems metodams tinkamiausias grupės dydis yra iki 30 žmo-
nių. Geriausia, jei grupė dar mažesnė (10-15 žmonių).

Galima atlikti pratimą, skirtą sukurti tinkamą atmosferą grupėje kalbėti 
apie neigiamus jausmus. Reikia atkreipti dėmesį, kad šiam pratimui atlikti 
reikėtų, kad grupėje vyrautų tam tikra nuoširdumo, atvirumo atmosfera ir 
kad mokiniai būtų pratę kalbėti ir apie neigiamus jausmus grupėje.

Pratimas Baimės 

Reikia susėsti ratu ir šiokiu tokiu atstumu vieniems nuo kitų. Darant pra-
timą negalima kalbėti. Galima fone leisti muziką, kad būtų jaukiau galvoti. 
Mokiniams išdalijami lapeliai. Ant jų mokiniai užrašo po vieną savo baimę. 
Vardo nerašo. Galima leisti užrašyti ir dar po vieną lapelį, jei labai norisi. 
Tada lapeliai sudedami į vieną vietą (dėžutę, vazą ir t.t.), ją pasiima vedanty-
sis (geriausia – mokytoja(s)) ir paprašo visų užsimerkti ir nuleisti galvas. Tuo-
met vedantysis traukia po vieną lapelį ir skaito balsu. Tas, kas turi šią baimę, 
atsimerkia. Susižvalgo su kitais, turinčiais tą pačią baimę. Ir vėl užsimerkia. 
Kartojama tol, kol yra lapelių. Jei lapelyje užrašyta baimė kartojasi, jos skai-
tyti nereikia. Tai – labai stiprus pratimas, leisiantis suprasti, kad visi esame 
skirtingi, bet taip pat – kad su savo baimėmis esame ne vieni. Dažniausiai 
atsimerkia bent keli dalyviai. Refleksijai galima užduoti klausimus:

•  Ar buvo lengva sugalvoti, ką užrašysi? Ar dažnai tenka galvoti apie 
šią ir kitas baimes?

•  Koks buvo jausmas, kai susitikdavo žvilgsniai?

•  Ar buvo taip, kad buvai vienintelis atsimerkęs žmogus? Kaip jautei-
si?

•  Pasidalink savo įžvalgomis apie tai, ką dar supratai darydama(s) šį 
pratimą?

  Po filmo peržiūros siūlytume užduotį, kurios metu mokiniai, dirbdami 
grupelėse, sudarytų atmintinę, kaip padėti žmogui, išgyvenančiam netektį. 
Grupės galėtų pasirinkti ir formą: gal tai bus plakatas, gal - sumaketuotas 
lankstinukas, paveikslas, vaidinimas, vaizdo įrašas, galbūt dar kažkas. Svar-
bu, kad moksleiviai dirbdami grupėse pasikalbėtų apie pagalbos formas ir 
pristatydami klasei darbo rezultatą kurtų kalbėjimo ir atvirumo kultūrą.

Atkreipkite dėmesį, kad būtų paminėti šie būdai:

 » Nepalik žmogaus vieno. Krizinėje situacijoje labai svarbu šiluma ir 
nuoširdus rūpestis.
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 » Parodyk nuoširdų susirūpinimą: „Matau, kad išgyventi tokią situaci-
ją yra tikrai sunku.“, „Tu man rūpi“.

 » Nebūtina kalbėtis. Ypač iš pradžių labai svarbu tiesiog būti šalia, ap-
kabinti.

 » Vėliau geriau paskatinti išsikalbėti, reikšti savo jausmus: „Papasa-
kok, kaip jautiesi / kas tave slegia“.

 » Venk šabloninių frazių, tokių kaip: „Viskas praeis“, „Jam dabar ge-
riau“, „Žinau, kaip jautiesi“. Šios frazės nepadeda. Jos kaip tik kenkia, 
sudarydamos įspūdį, kad tau išties nuoširdžiai nelabai rūpi to žmo-
gaus savijauta.

 » Kuo atidžiau klausyti, nepertraukinėti, nevertinti. Leisti išsikalbėti 
apie visas neraminančias detales yra didelė dovana ir tai gydo.

 » Prisimink, kaip jauteisi, kai buvo sunku. Kas tada padėjo? Ko norėjosi 
iš kitų žmonių?

 » Jeigu reikia, padėk rasti tinkamus specialistus. Ir ne tik padėk rasti, 
bet ir palaikyk kompaniją, palydėdama(s), padrąsindama(s).

Metodinės priemonės pritaikymas klasėje: Esant reikalui, suskirstyti 
filmą į mažesnes atkarpas, nuspręsti, ką užduoti mokiniams apgalvoti na-
muose, per kiek pamokų organizuoti filmo peržiūrą, rasti metodus, kurie 
tinkamesni mažesnei mokinių grupei (apie 30 žmonių).

Diskusijai pasiruošti padėtų papildoma informacija:

• Dr. Kristina Ona Polukordienė Netekčių psichologija (Vilnius, 2008) 
https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/Vidaus%20dokumentai/
Netek%C4%8Di%C5%B3%20Psichologija.pdf

• https://www.pilenai.kaunas.lm.lt/images/2014/patarimai-mokyto-
jui-mokiniui-iveikti-krize.pdf

• https://www.helpguide.org/articles/grief/coping-with-grief-and-
loss.htm (anglų k.)

• https://kidshealth.org/en/teens/someone-died.html (anglų k.)

Metodinę priemonę parengė mokytoja Kristina Sagaidak

https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/Vidaus%20dokumentai/Netek%C4%8Di%C5%B3%20Psichologija.pdf
https://ntb.lrv.lt/uploads/ntb/documents/files/Vidaus%20dokumentai/Netek%C4%8Di%C5%B3%20Psichologija.pdf
https://www.pilenai.kaunas.lm.lt/images/2014/patarimai-mokytojui-mokiniui-iveikti-krize.pdf
https://www.pilenai.kaunas.lm.lt/images/2014/patarimai-mokytojui-mokiniui-iveikti-krize.pdf
https://www.helpguide.org/articles/grief/coping-with-grief-and-loss.htm
https://www.helpguide.org/articles/grief/coping-with-grief-and-loss.htm
https://kidshealth.org/en/teens/someone-died.html

