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Šalis: Olandija

Metai: 2017

Trukmė: 17 min 

Temos: negalia, tikslo siekimas, draugystė, kitoniškumo priėmimas, tolerancija, so-
cialinis jautrumas.

Metodas tinka šiems dalykams: etikai, tikybai, psichologijai, socialinei pedago-
gikai, klasės valandėlei, muzikai. 

Grupės dydis: 30 vaikų.

Filme liečiamos žmogaus teisės:  teisė jaustis laimingam, saugiam; teisė siekti 
savo svajonių ir tikslų; teisė gyventi visavertį gyvenimą; lygios galimybės.

Uždaviniai:  

• Suteikti aptarimo dalyviams galimybę pasidalyti įspūdžiais ir išsakyti 
jausmus po filmo;

„Musonų šou“

Režisierė: Anneke de Lind van Wijngaarden, Annelies Kruk 

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA: 

ĮŽANGA

FILMO PERŽIŪRA

TRUMPAS FILMO APTARIMAS

Paruoštas rodyti filmas, 
kompiuteris, ekranas, 
multimedijų projektorius 

REFLEKCIJA, GILINIMASIS Į 
„TIKSLŲ“ TEMĄ

Emocijų kortelės ir/arba lapeliai, 
tušinukai, „Tikslų“ dėžutė ir/arba 
lapeliai, tušinukai, didelis popieriaus 
lapas, lipni juosta ir/arba spalvoti 
lapeliai (kiekvienam po vieną kiekvie-
nos spalvos lapelį)
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LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

• Skatinti žmonių įvairovės ir kitoniškumo suvokimą ir priėmimą;

• Supažindinti vaikus su negalią turinčių žmonių išgyvenamais sunku-
mais;

• Ugdyti toleranciją ir socialinį jautrumą

• Ugdyti stiprybę siekiant savo tikslų, svajonių.
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Ruošdamasis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorius turėtų žinoti, 
kaip apibūdinti kai kurias svarbias sąvokas. Taip pat moderatorius turėtų 
būti socialiai jautrus diskutuojant neregystės tema, būti tolerantiškas ir atvi-
ras, supratingas galimiems vaikų klausimams. 

Negalia - fizinis arba protinis sutrikimas, kuris apriboja ar pakenkia gy-
vybinėms funkcijoms (klausai, regai, kalbėjimui, judėjimui), rūpinimuisi sa-
vimi, tobulėjimui ar darbui, atimantis, sumažinantis ar apribojantis asmens 
galimybę užsiimti kasdiene veikla ir jaustis visaverčiu visuomenės nariu.

Žmogus su negalia – asmuo, kuris dėl įgimtos ar įgytos fizinės ar protinės 
negalios iš dalies ar visiškai negali kontroliuoti savo asmeninio arba sociali-
nio gyvenimo, atlikti pareigų bei naudotis teisėmis.

Svarbu suprasti, kad negalią turintys žmonės nėra „be galios“ – jų gebėji-
mų spektras tiesiog neatitinka nustatytos normos standartų. Kadangi mūsų 
aplinka dažniausiai yra pritaikyta asmenims su tam tikru gebėjimų spektru 
(vaikščioti kojomis, matyti akimis, girdėti ausimis ir pan.), kartais neįgalie-
siems gali būti sunku atlikti tam tikrus veiksmus. Dažnai jie yra atliekami 
kitaip nei mums yra įprasta – judama su neįgaliojo vežimėliu, susikalbama 
gestų kalba, susiorientuojama aplinkoje su baltąja lazdele ar skaitoma lie-
čiant Brailio raštą. Neįgalieji gali gyventi savarankiškai ir oriai, ypač tada, kai 
aplinka – namų ir viešų erdvių – yra tam pritaikoma.

Paprastesnis paaiškinimas jaunesniems vaikams: 

Žodis negalia reiškia, kad žmogus ko nors negali daryti taip, kaip darome 
mes.

Dauguma žmonių gali:

• skaityti;

• kalbėti;

• matyti;

„Musonų šou“ - trumpametražis dokumentinis filmas, pasakojantis apie 
aklą berniuką ir jo gyvenimo aistrą - dainavimą. „Aš nesu regėjęs vaizdų, 
nežinau, kaip atrodo spalvos. Viskas, ką matau - tamsa.“ Tokiais žodžiais pra-
sideda Kunalo istorija apie savo gyvenimą ir kasdienybę. Žaismingas, talen-
tingas, linksmintis mėgstantis berniukas - iš pažiūros paprastas vaikas. Ta-
čiau Kunalas labai skiriasi nuo bendraamžių. Nuo pat mažens saulės šviesos 
neregėjęs berniukas gyvena visai kitokį gyvenimą: toli nuo šeimos, kartu su 
kitais neregiais vaikais, čia pat lanko ir mokyklą. Berniukas apie savo gyveni-
mą pasakoja drąsiai, be pagražinimų ar išvedžiojimų. Jis nebijo prisipažinti, 
kad yra kitoks, bet nepamiršta paminėti, jog yra labai talentingas - moka ir 
mėgsta dainuoti. Jis žino, kad šioje srityje jis nepralenkiamas, ir tai įrodo lai-
mėdamas dainavimo konkursą. Savo istorija Kunalas parodo, kaip nepaisant 
visų gyvenimo išbandymų svarbiausia nepasiduoti liūdesiui, stengtis įgalinti 
save, siekti užsibrėžtų tikslų ir svajonių. Esminė filmo mintis - nėra neįvei-

FILMO APRAŠYMAS

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS Geresnei atmosferai sukurti siūloma diskusiją vesti mokiniams sėdint 
ratu/puslankiu, kad galėtų vieni kitus geriau matyti ir bendrauti betarpiš-
kai. Tad patalpą reikėtų paruošti taip, kad vaikai lengvai galėtų vėliau susėsti 
ratu ar puslankiu. Prieš filmo peržiūrą reikėtų pasirūpinti pakankamu kiekiu 
rašiklių ir lentelėmis su klausimais. 

Svarbu pristatyti planuojamą užsiėmimo laiką ir pagrindines temas. Pa-
vyzdžiui: „Šiandien žiūrėsime dokumentinį filmą apie aklą berniuką, kuris la-
bai mėgsta dainuoti; paskui kalbėsime apie savo užsibrėžtų tikslų siekimą.“

Prieš pradedant diskutuoti, vaikams derėtų priminti apie taisykles, paaiš-
kinti ir padėti jų laikytis:

• kalbame po vieną;

• išklausome vienas kitą;

• gerbiame vienas kitą ir vienas kito išsakytas mintis. 

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:
kiamų dalykų, tereikia labai stipriai norėti ir stengtis. Diplomato Žygimanto 
Paviliono žodžiais tariant:  „Žmogus gali viską, jeigu tiki“. 
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• rašyti;

• nevaržomai judėti;

• spręsti uždavinius;

• išmokti eilėraščius;

• ir dar daug kitokių dalykų…

Žmonėms su negalia, neretai kyla sunkumų atliekant darbus, kurie ki-
tiems žmonėms yra lengvi.

Neregystė - viena iš negalių, aklybė, aklumas, nematymas.

Neregys - žmogus, kuris nemato, aklas, neregi. 

Silpnaregis - silpnai, prastai matantis. 

Tikslas - norimas pasiekti dalykas;

Svajonė - trokštamas dalykas, kurį esi susikūręs savo fantazijose. 

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Šiomis dienomis Lietuvoje vis dažniau galima išgirsti apie įtraukųjį ug-
dymą – edukacines aplinkybes, kuriomis užtikrinamas kokybiškas ugdymas, 
leidžiantis kiekvienam moksleiviui mokytis individualiu tempu, pagal intere-
sus ir galimybes. Įtraukusis ugdymas siekia integruoti visus vaikus į lygiaver-
tę ir teisingą edukacinę sistemą, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, tėvų 

Žmonės gali būti neįgalūs, 
nes turi fizinių sutrikimų: 

Sunku laisvai judėti;

Sunku matyti;

Sunku girdėti;

Sunku judinti rankas ar 
kojas.

Sunku klausytis;

Sunku suprasti;

Sunku atsiminti;

Sunku skaityti.

Inkstai;

Plaučiai;

Širdis;

Smegenys.

Žmonės gali būti neįgalūs, 
nes turi psichikos ar proto 

sutrikimų: 

Žmonės gali būti neįgalūs, 
nes sutrikusi svarbi organų 

veikla: 

padėties, religinių, politinių ar socialinių pažiūrų ar kilmės, sveikatos.

Dažnai kalbama apie poreikius ugdymą ne tik pritaikyti specialiųjų porei-
kių vaikams, bet ir integruoti ugdymo programą taip, kad ji būtų pritaikyta 
visiems vaikams (turintiems ir neturintiems negalių ar sutrikimų) mokytis 
kartu. Europos sutrikusios regos asmenų ugdymo tarybos prezidentas Han-
sas Wellingas teigia: „Kai vaikai neatskiriami nuo bendraamžių, jie nuo vai-
kystės įtraukiami į visuomenės gyvenimą. Reikalingos tokios bendrojo lavi-
nimo mokyklos, kurios padėtų vaikams, turintiems regos sutrikimų, įveikti 
visus barjerus, trukdančius būti kartu“.

Tačiau čia kyla labai daug diskusijų: vieni neregiai teigia, kad jaukiau jau-
čiasi tik būdami su nereginčiaisiais, nes regintieji nesupranta jų poreikių ir 
gailisi. 

2018 m. duomenimis apie neįgalumą ir švietimą, pateikiamais Statistikos 
departamento, Lietuvoje 85 vaikai, turintys regos sutrikimų, mokosi ben-
drojo parengimo mokyklose, o 51 – specialiosiose mokyklose ir centruo-
se. Kasmet mokinių, besimokančių Lietuvos neregių ir silpnaregių ugdymo 
centre, mažėja, nes daugiau šeimų renkasi įtraukujį ugdymą ir tobulėjant 
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medicinai vis dažniau regos sutrikimus galima pakoreguoti dar kūdykystėje.

STEREOTIPAI, SUSIJĘ SU NEGALIA

Svarbu aptarti ir nuostatų/stereotipų temą, susijusią su negalia. „Muso-
nų šou“ pristato neregių vaikų kasdienybę, kuri veiklomis ar išgyvenimais 
ne tiek daug skiriasi nuo regos negalios neturinčiųjų. Taip filmas meta iššūkį 
klaidingoms ir neigiamą poveikį turinčioms nuostatoms, tokioms, kaip: „ne-
įgalieji – kitokie nei mes“, „neregių ir silpnaregių gyvenimas yra nevisaver-
tis, jų reikia gailėtis arba bijoti“, „neregiai negali skaityti, mokytis ar žaisti“. 
Vytautas Gudonis ir Eglė Novogrodskienė rašto darbe „Visuomenės požiūris 
į neįgaliuosius suaugusius ir specialiųjų poreikių vaikus“ teigia: „Sunkiausia 
ne aklumas, o reginčiųjų požiūris į akląjį“. Aklieji dėl susidariusių stereoti-
pų („neregys – bejėgis“), reginčiųjų požiūrio į juos dažnai neturi galimybės 
įrodyti savo gebėjimų. Jie gali jaustis nuvertinami ir infantilizuojami, jei re-
gintieji bando jiems pagelbėti (graži intencija, bet kylanti iš nuostatos, kad 
jie patys nesugebės to padaryti). Taip pat neregiai ar silpnaregiai gali būti 
diskriminuojami darbo rinkoje, nes manoma, kad nesusidoros su darbu, ar 
jiems net nepasiūloma įranga, kuri padėtų įsidarbinti. Tad galime daryti išva-
dą, kad sunkiausi yra net ne sunkumai, su kuriais priversti susidurti neregiai, 
o visuomenės požiūris ir informacijos trūkumas, nepakankama pagarba ir 
reginčiųjų polinkis sumenkinti aklųjų galimybes.

1 iš 8 lietuvių nenorėtų dirbti su neįgaliuoju asmeniu.

Lentelė iš Europos Komisijos specialiojo Eurobarometro: Diskriminacija Europos Sąjungoje.

Visuomenės požiūrį į negalią turintį žmogų lemia daug faktorių. Labai 
svarbu atkreipti dėmesį, kad dažniausiai tai priklauso nuo švietimo šeimoje 
ir mokykloje: ar ir kiek vaikai buvo supažindinami su neįgalumo konceptu, 
kiek jiems buvo pasakojama apie tokius žmones, kalbama apie jų gyvenimą, 
mokoma atjausti ir priimti. Tad filme labai aiškiai prieštaraujama nusistovė-
jusioms normoms ir įrodoma, jog neregiai gali daug daugiau nei mes linkę 
manyti. Pažiūrėję filmą drąsiai galime kelti klausimus: „Ar mes priimame 
žmones, turinčius negalią?“, „Ar laikome juos lygiaverčiais, nenumenkina-
me jų galimybių?“, „Ar visada pirmiausia paklausiu, ar mano pagalbos rei-
kia?“, „Kokios mano nuostatos apie neįgalumą?“

Patartina vaikams pristatyti stereotipus, su kuriais kasdienybėje susidu-
ria neregiai. Pedagogams siūloma paskaityti straipsnių, papildomos literatū-
ros, taip temą bus galima išnagrinėti ir išplėtoti kur kas giliau (žr. Šaltiniai). 

KAS TRUKDO PASIEKTI SAVO TIKSLĄ?

Vaikai filme išgyvena negalios sukeltus iššūkius, bet nenustoja svajoti, 
žaisti ir mokytis. Iš čia kyla pagrindinė filmo tema – savų troškimų siekimas 
įveikiant gyvenimo mestus sunkumus. Kunalas su drauge ruošiasi dainavimo 
konkursui – renkasi dainą, repetuoja, mokosi šokio judesių. Gana akivaizdu, 
kad vaikai truputį nusidainuoja (ir taip prajuokina mokytoją-vienuolę), bet 
svarbiausia filmo mintis, perduodama žiūrovams, - vis tiek bandyti ir siekti 
savų svajonių.

Psichologiniai stabdžiai:

•  - baiminamasi nesėkmių ir nežinomybių;

• Vidiniai įsitikinimai - vidinės žmogaus nuostatos ir principai, kurie nelei-
džia elgtis kitaip nei visuomet. 

• Įpročiai - įprasti pasikartojantys veiksmai, leidžiantys jausti saugumo 
jausmą.

 Psichologiniai stabdžiai pristabdo, verčia elgtis atsargiau, gyventi sau-
giau, neleidžia nepamatuotai rizikuoti ir visiškai pamesti galvos. Viena ver-
tus, jie yra gerai, nes apsaugo nuo nesaugaus elgesio ar nuo panašios skau-
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Filmo peržiūra

Filmo aptarimas – įspūdžiai apie filmą, detalios instrukcijos, klausimai

Pasibaigus filmui, vaikams duodamos dar kelios minutės pamąstyti apie 
kilusius klausimus, ko norėtų paklausti draugų, kas jiems buvo neaišku, įdo-
mu, kaip jautėsi, ką suprato žiūrėdami filmą. Tada vadovas /-ė paklausia, 
kas norėtų pasidalyti savo mintimis, trumpai pakalba apie matytą situaciją. 
Aptaria, kas buvo nauja, galbūt kas nors jau buvo žinoma, o kažkas visai ne-
matyta. Galima klausti, ką užsiėmimo dalyviai sužinojo apie neregius ir sil-
naregius ir ką tokie žmonės gali daryti (pvz. žaisti stalo žaidimus ar kriketą). 

Emocijų kortelės: Vadovas /-ė gali turėti emocijų korteles (galima naudo-
ti šypsenėles: liūdnas, sunerimęs, sutrikęs, linksmas, abejingas ir t.t.). Po fil-
mo peržiūros vaikai, mąstydami apie tai, kokių emocijų jiems kelia matoma 
situacija, pasirenka vieną ir turi keliais žodžiais paaiškinti, kodėl pasirinko 
tokią kortelę.

Tikslų dėžutė: Pakalbėjus ir padiskutavus, duodama užduotis. Pamąstyk: 
„Kada paskutinį kartą savo tikslą stengeisi įgyvendinti iki galo? Kas sekė-
si? Jei pasidavei, kodėl? Kas paskatino stengtis? Kas buvo sunkiausia ir kas 
labiausiai apsunkino tikslo siekimą?“. (Vadovas /-ė gali pasirinkti tik vieną 
klausimą arba sugalvoti pats, atsižvelgdamas į vaikų poreikius, galimybes). 
Tada reikia duoti vaikams laiko pamąstyti ir leisti raštu atsakyti į klausimus 

džios patirties pakartojimo, bet gali tapti problema, nes trukdo siekti tikslų. 

IŠ KUR ATSIRANDA PSICHOLOGINIAI STABDŽIAI?

Psichologiniai strabdžiai dažniausiai yra įgyjami - susiformuoja augant, 
perimami iš tėvų, kitų socialinių pavyzdžių, per asmenines patirtis, tokias, 
kaip patyčios. 

Kuo daugiau žmogus turi baimių, įpročių, ribojančių įsitikinimų kaip gy-
venti ir elgtis, tuo sunkiau būna ko nors siekti. Išsilavinimas, diplomai, spe-
cialybės žinios nebūtinai lemia mūsų laimę ar sėkmę gyvenime, o negalia 
ar sunkumai (pavyzdžiui, diskriminacija dėl lyties, tautybės ar išvaizdos) 
nebūtinai paveikia likimą. Labai daug lemia asmeninės žmogaus savybės. 
Laisvesni, atviresni pokyčiams, eksperimentams ir kūrybai, labiau rizikuo-
jantys, mažiau besilaikantys dogmų, mažiau supančioti įpročių ir įsitikinimų, 
turintys mažiau baimių asmenys dažnai pasiekia užsibrėžtus tikslus.

(Siūloma paieškoti istorijų žymių žmonių, turinčių negalią, kurie gali būti 
dar vienas pavyzdys, kad pasiekti savo tikslus dažnai kliudo žmogaus mąs-
tymas). 

Filmas trunka trumpiau nei viena akademinė valanda, bet jo peržiūra 
truktų pusę pamokos, tad pirmąjį aptarimą siūloma padaryti iš karto po 
to. Tam, kad aptarimas būtų gilesnis ir išsamesnis, antrąją pamoką reikėtų 
skirti įsigilinimui į veikėjų emocijas, asmeninių pavyzdžių analizavimą. Taip 
pat galima paskatinti vaikus papasakoti apie savo patirtis, skirti laiko pokal-
biui apie tikslo siekimą, ištvermę bandant įgyvendinti sumanymus. Svarbu 
supažindinti su tuo, kas yra neregystė, paieškoti pasakų, stengtis susieti su 
kitomis ugdymo plano temomis. 

Įžanga

Prieš filmo peržiūrą svarbu padaryti trumpą įžangą ir pristatyti filmą: „Fil-
me pasakojama apie berniuką, kuris nuo pat gimimo yra neregys. Filme jis 
pasakoja apie savo kasdienybę, mokyklą ir savo troškimą - laimėti daina-
vimo konkursą“. Užsiėmimo vadovas /-ė perspėja dalyvius, kad žiūrėdami 
filmą jie turi mąstyti apie matomą situaciją, įsidėmėti kylančias mintis. 

DETALUS FILMO PERŽIŪROS IR 
APTARIMO EIGOS APRAŠYMAS
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ant lapelio. Surašyti atsakymai sumetami į dėžutę (galite susitarti, kad su-
rašytos mintys bus anonimiškos). Tuomet ištraukite kelis lapelius, perskai-
tykite garsiai ir padiskutuokite apie surašytas mintis, palyginkite su filme 
matytomis Kanalio patirtimis. 

Kitas variantas: vaikai savo tikslus, priežastis, kodėl juos įgyvendinti pavy-
ko ar nepavyko, rašo ant skirtingų spalvų lapelių, tada suklijuoja ant didelio 
lapo, padalyto į skirtingas skiltis (TIKSLAS / SĖKMĖS PASLAPTIS / KAS PASKA-
TINO (PALAIKĖ) / KODĖL NEPAVYKO). Paskui kartu aptarkite visas skiltis: kuo 
atsakymai panašūs ir kuo skiriasi. Iškabintą lapą galima palikti klasėje keletą 
dienų, kad vaikai prisimintų aptartą temą.

Pirmokams galima taikyti „spalvotų emocijų kortelių“ metodą. Už-
siėmimo vadovas /-ė iš anksto pasiruošia teiginius (pavyzdžiai bus duoti). 
Mokiniams išdalijamos kelių spalvų kortelės (pavyzdžiui, žalios ir raudonos), 
tada vaikai supažindinami su spalvų reikšmėmis (tarkim, žalias reiškia „taip“ 
arba „sutinku“, o raudonas - „ne“ arba „nesutinku“). Po kiekvieno pasakyto 
teiginio vaikai kelia atitinkamą kortelę su savo atsakymu, vadovas /-ė gali 
paklausti, ar kas nors norėtų pakomentuoti savo iškeltą kortelę. Atsakius į 
visus klausimus, vadovas /-ė gali padiskutuoti su vaikais, kodėl tokie jų atsa-
kymai, ar jie panašūs į kitų, kaip jie jautėsi atsakydami į klausimus ir maty-
dami ir bendraklasių atsakymus.

Galimi teiginiai:

• Aš stengiuosi siekti užsibrėžto tikslo.

• Man būna liūdna ar skaudu, kai nepavyksta padaryti to, ką sugalvo-
jau.

• Aš pasiduodu iškilus sunkumams.

•  Kai kas nors nepavyksta, galiu daugiau išmokti bandydamas suprasti 
savo klaidas.

•  Man svarbu, kad būtų smagu, kol ką nors darau, o ne tai, kad pa-
vyktų.

•  Man svarbus tėvų palaikymas siekiant užsibrėžto tikslo.

•  Daug kartų bandyti neverta – kiekvieną kartą bus taip pat.

•  Man atrodo, kad kitiems pavyksta lengviau nei man.

•  Man atrodo, kad būna žmonių, kuriems siekti savo tikslų yra daug 
sunkiau nei man.

Apibendrinimas:

Diskusijos pabaigoje svarbu padaryti apibendrinimą. Geriausia remtis 
pačių mokinių išsakytomis idėjomis ir tuo pačiu sudėlioti pagrindinius ak-
centus, kuriuos mokiniai turi išsinešti iš diskusijos. Paprastai ne visi mokiniai 
nori dalyvauti. Gerbkite tai ir nespauskite vaikų pasisakyti, jei jie nenori. 
Aptarkite vaikų mintis, užrašytas lapuose. Galiausiai kartu su užsiėmimo 
dalyviais prieikite prie išvados, kad tikslus galima pasiekti, bet reikia labai 
stengtis, tobulėti ir to trokšti. Svarbu su mokiniais trumpai aptarti, kokias 
emocijas jie išgyveno, ką suprato ir suvokė. Taip pat mokinių galima paklaus-
ti: „Ką papasakosite savo draugams po šio užsiėmimo?“

PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS:

Naudokite papildomas priemones, pavyzdžiui, kamuoliuką. Vedantysis 
/-oji turi nedidelį, minkštą, patogų mesti ir gaudyti kamuoliuką -,užduoda 
klausimą, tada meta pasirinktam moksleiviui. Dažniausiai vaikai ir jaunuoliai 
noriai gaudo kamuoliuką ir taip išsklaidoma dalis socialinės įtampos, pake-
liama motyvacija. Svarbiausia atsirinkti svarbiausius elementus ir problema-
tiką, ką siekiama perteikti filmu. Geriau išnagrinėti mažiau elementų, bet 
giliau ir nuosekliau. Jei filmo aptarimas vyksta iškart po peržiūros, tai turėtų 
užtrukti ne daugiau nei 30 min. Kad mokiniai galėtų labiau suvokti proble-
matiką, gerai būtų aptarti filmą ne tą pačią dieną, kai jis buvo žiūrimas. Tada 
aptarimui ir diskusijai būtų galima skirti daugiau laiko, pavyzdžiui, vieną pa-
moką (45 min.). Jeigu filmas aptariamas per neformaliojo ugdymo užsiė-
mimus, tam galima skirti ir daugiau laiko. Aptariant filmą rekomenduotina 
susėsti ratu. Mokinių kiekis – viena klasė. 

SVARBU: Neapsiribokite tik „Tikslų“ tema. Būtina akcentuoti negalią, tai 
aptarti per kitas pamokas ar užsiėmimus (žr. pasiūlymas tęstinumui).

Pasiūlymas tęstinumui

Metodinėje priemonėje siūlomas užsiėmimas akcentuoja tikslų siekimo 
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temą, bet filmą galima nagrinėti labiau susiejant su neįgalumu. 

Po filmo vaikams galima pasiūlyti padaryti apklausą susiskirsčius koman-
domis: „Ką aš žinau apie akluosius?“. Gautus atsakymus susisteminti, pada-
ryti plakatą, vėliau pristatyti bendraklasiams. Baigus užduotį skirti pamoką 
ar kelias pakalbėti apie žmones, turinčius įvairių negalių, apie jų kasdienybę, 
rutiną, pabandyti paklausti, ką vaikai yra girdėję, griauti stereotipus. Prista-
tyti žymius akluosius, galbūt pasikviesti neregį į klasę pabendrauti. 

ŠALTINIAI

1. Mokslinis straipsnis apie visuomenės požiūrį į neįgaliuosius: 
https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2000~1367184
624972/J.04~2000~1367184624972.pdf 

2. Mokslinis straipsnis apie nuostatų apie neįgaliuosius raidą: https://
etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2000~1367187988001
/J.04~2000~1367187988001.pdf

3. Straipsnis apie savų tikslų siekimą: https://www.delfi.lt/gyve-
nimas/psichologija/tai-kas-mums-labiausiai-trukdo-siekti-savo-tikslu.
d?id=68811768

4. Informacija apie specialiąsias mokyklas ir jų poreikį plačiau: 

• https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2018/11/20/news/
specialiosios-mokyklos-regos-sutrikimu-turintiems-vaikams-bu-
ti-ar-nebuti--8294672/

• http://www.svietimonaujienos.lt/itraukusis-ugdy-
mas-apie-tai-kas-suprantama-bet-abejojama-ar-pavyks/

• https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/11/11/news/
antradieni-gali-paaisketi-remigijaus-zemaitaicio-likimas-12517960/

5. Statistika apie vaikus su negalia švietimo įstaigose: https://osp.stat.
gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualizati-
on&hash=2de1e301-befe-441b-af67-ed7d04779452#/

6. Europos Komisijos specialusis Eurobarometras: Diskriminacija 
Europos Sąjungoje https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251?f-
bclid=IwAR3TEKBLesmynWdXWptNRpntB_oI7R5K8XXuoBZ-YYwR70Oia-
f9I_GYf-gY
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