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Šalis: Belgija, Iranas

Metai: 2018

Trukmė: 12 min 

Temos: daugiakultūriškumas, tolerancija, tapatumas, empatijos ugdymas, savęs ir 
kitų pažinimas.

Metodas tinka šiems dalykams: etika, tikyba, psichologija, socialinė pedagogi-
ka, klasės valandėlė, (dalinai) geografija. 

Grupės dydis: iki 30 vaikų.

Filme liečiamos žmogaus teisės: lygios galimybės, teisė gyventi laisvai ir saugiai, 
teisė į asmeninį gyvenimą, teisė keliauti, teisė domėtis ir dalytis.

Uždaviniai:  

• Suteikti aptarimo dalyviams galimybę išsakyti įspūdžius ir jausmus po 
filmo;

„Vaivorykštės vaikai: Elika“

Režisierė: Maryam Bayani 

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA: 

ĮŽANGA

FILMO PERŽIŪRA

TRUMPAS FILMO APTARIMAS

„Pasaulio“ skritulys, lapeliai, 
tušinukai arba pieštukai

Paruoštas rodyti filmas, 
kompiuteris, ekranas, 
multimedijų projektorius 

DARBAS GRUPĖSE 

„Pasaulio“ skritulys, spalvoti 
lipnūs lapeliai (arba spalvoti 
lapeliai su lipnia juosta/klijais/
lipnia guma), tušinukai arba 
pieštukai

APIBENDRINIMAS

 „Pasaulio“ skritulys, tušinukai 
arba pieštukai piešti ant jo
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LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

12
min

• Ugdyti tarpkultūriškumą ir supratimą apie kitas kultūras;

• Supažindinti vaikus su imigrantų gyvenimu, padėti suvokti jų išgyvena-
mus jausmus, prisitaikymo sunkumus bei mintis apie namų ilgesį;

• Ugdyti toleranciją ir socialinį jautrumą;

• Paskatinti domėtis ir dalytis.
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Gyvename sparčios globalizacijos laikotarpiu: vis daugiau žmonių mi-
gruoja iš vienos šalies į kitą, veždamiesi ir savo kultūrinius įpročius, tradi-
cijas, nuostatas; bene kasdien gali tekti susidurti su žmonėmis iš skirtingų 

„Vaivorykštės vaikai: Elika“ - trumpametražis filmas, skirtas jaunesnio 
amžiaus vaikams. Filme Elika pasakoja savo prisiminimus apie mamos gim-
tąją šalį Iraną. Mergaitės mintys aiškiai suprantamos, be didelių perdėjimų. 
Elika savo prisiminimus bendraklasiams pateikia iš savo perspektyvos, pa-
brėžia tai, kas jai atrodo svarbu, įdomu ar buvo labiausiai įsimintina, sukėlė 
šilčiausių emocijų svečiuojantis pas senelius. Klasės draugai pasakojimo no-
riai klausosi, aktyviai dalyvauja diskusijoje, o ši mielai ir su dideliu džiaugs-
mu atsako į visus klausimus. Esminė filmo mintis - pasaulis yra margas savo 
šalimis, tautomis ir kultūromis, o mes, žmonės, esame vienodai svarbūs ir 
įdomūs. Elikos klasės draugė klausia: „Ar Iranas yra toks pats kaip Belgija?“, 
o Elika drąsiai su pasididžiavimu atsako: „Nelabai, jis visai kitoks“. 

FILMO APRAŠYMAS

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS 

Geresnei atmosferai sukurti siūloma patalpą paruošti taip, kad po filmo 
peržiūros vaikai lengvai galėtų susėsti ratu ar puslankiu. Taip jie galės vieni 
kitus geriau matyti ir bendrauti betarpiškai. Prieš filmo peržiūrą reikėtų pa-
sirūpinti pakankamu kiekiu rašiklių ir lentelėmis su klausimais. 

Prieš pradedant diskutuoti derėtų priminti apie taisykles, paaiškinti ir pa-
dėti jų laikytis:

• kalbame po vieną;

• išklausome vienas kitą;

• gerbiame vienas kitą ir vienas kito išsakytas mintis. 

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:
etninių ar tautinių kilmių. 

Ir Lietuvoje daugėja kito gymio, etninės kilmės ar tautos asmenų. Į Lie-
tuvą vis dažniau atvyksta užsieniečių, kurie dirba, kuria šeimas ir įsitvirtina 
gyventi čia. Daugėja ir grįžtančių iš emigracijos lietuvių, kurių vaikai augo 
kitokiame kultūriniame kontekste. Nors iš Lietuvos  į kitas šalis emigruoja 
daugiau žmonių nei į mūsų šalį atvyksta, 2018 m. imigrantų (ir užsieniečių, 
ir grįžtančių lietuvių) buvo rekordiškai daug – 28 914 asmenų (2017 m. jų 
buvo 20 368).

Imigracijos ir emigracijos statistika 2014-2018 metais. Lentelė iš oficialios statistikos portalo 
(www.osp.stat.gov.lt)

Nuolatinių gyventojų pagal pilietybę statistika 2010‒2019 metais. Lentelė iš oficialios statistikos 
portalo (www.osp.stat.gov.lt)

Emigrantai ir imigrantai pagal pilietybę

Nuolatiniai gyventojai pagal pilietybę

http://www.osp.stat.gov.lt
http://www.osp.stat.gov.lt
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Svarbu pastebėti, kad ši lentelė nurodo nuolatinius gyventojus Lietuvoje 
pagal pilietybę (tautinės mažumos, tokios, kaip lenkai ar rusai, gimę ar ilgai 
gyvenę Lietuvoje, gali turėti ar įgyti lietuvišką pilietybę), o ne pagal tautybę 
(labiau susiję su kultūra, kurioje užaugo, ir tėvų bei asmeniniu identitetu). 
Visuotinis gyventojų surašymas, kurio metu Lietuvos gyventojai nurodo savo 
tautybę, vyksta kas 10 metų. Kadangi paskutinis surašymas vyko 2011 m., jo 
duomenys gali būti pasenę. Jei jums įdomu panagrinėti 2011 m. visuotinio 
gyventojų surašymo statistiką apie Lietuvos tautinę sudėtį, informaciją gali-
te rasti čia: https://tmde.lrv.lt/lt/tautines-bendrijos/statistika

Švietimo įstaigose irgi daugėja vaikų ar jaunimo iš daugiakultūrinių kon-
tekstų. Mokytojams ir edukatoriams tokios kultūriškai spalvingos ir įvairios 
klasės gali kelti naujų iššūkių. Tarpkultūrinį ugdymą vaikų darželyje tyrė Lie-
tuvos edukologijos universiteto (LEU) ikimokyklinės edukologijos magistro 
studentė Teresa Reginevič. Ji rašė apie 

edukatorių taikomas ugdymo strategijas įvairių kultūrinių kilmių vaikams: 
„Vaikų darželyje, ugdant kitataučius vaikus, didesnis dėmesys skiriamas per-
teikiant tarpkultūrines žinias apie savo ir kitų kultūrų tradicijas ir papročius. 
Pedagogai savo darbe naudoja įvairias tarpkultūrinio ugdymo strategijas: 
vaidmenų žaidimų, bendradarbiavimu grįstą mokymąsi ir savaiminio ugdy-
mosi daugiakultūrinėje aplinkoje strategijas“. Tokios strategijos ne tik pa-
deda vaikų integracijai, bet ir skatina tarpusavio supratimą ir domėjimąsi 
kitomis kultūromis.

Gerą tarpkultūrinės edukacijos pavyzdį matome filme: Elika, kurios kil-
mės šalis yra Iranas, su šeima jau ilgą laiką gyvena Belgijoje. Ji, būdama kita-
tautė, bendraamžiams pasakoja apie mamos ir senelių gimtinę. Pabrėžiama 
tai, kad ji nebijo ir nori dalytis prisiminimais apie savo šalį, drąsiai palygina 
ją su valstybe, kurioje gyvena dabar. Esminės filmo temos yra tarpkultūriš-
kumas ir teisė gyventi laisvai. Filme nuolat raginama atkreipti dėmesį, kad 
nors mergaitė yra kitos tautos nei bendraklasiai, ji didžiuodamasi pasakoja 
apie tai, kas jai brangu, o kiti su dideliu susidomėjimu klausosi jos patirčių. 
Taigi Elika gali papasakoti apie svarbią savo identiteto dalį, o jos draugai – 
nebijodami klausti, domėtis, mokytis iš bendraamžės ir taip pažinti pasaulį 
ir jo įvairovę.

Kalbant apie kultūrinę įvairovę, svarbu kalbėti ir apie diskriminaciją, ste-

reotipus ir toleranciją. Šios temos itin aktualios Lietuvoje. Pagal 2019 m. 
Europos komisijos vykdytas Eurobarometro diskriminacijos suvokimo duo-
menis, 33 proc. apklaustųjų teigė, kad būtų nepatenkinti, jei jų bendradar-
bis būtų musulmonas, 39 proc. – jei kitos odos spalvos žmogus užimtų po-
litinį postą, 57 proc. – jei jų vaikas užmegztų romantinius ryšius su romų 
kilmės asmeniu. Daugiau informacijos ir Lietuvos diskriminacinių nuostatų 
palyginimus su Europos šalių vidurkiu galite rasti čia: https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instru-
ments/special/surveyky/2251?fbclid=IwAR3TEKBLesmynWdXWptNRpntB_
oI7R5K8XXuoBZ-YYwR70Oiaf9I_GYf-gY

Lentelė iš Europos Komisijos specialiojo Eurobarometro: Diskriminacija Europos Sąjungoje. Len-
telę galite rasti spustelėję ant ankstesnės nuorodos.

Diskriminacija yra pagrįsta stereotipais. Gajūs stereotipai lemia diskrimi-
nacijos dydį. Stereotipai - tai išankstinės nuostatos, įsitvirtinusios kultūri-
niuose kontekstuose. Jie yra taikomi grupei žmonių, kurie turi kokį vieną 
bendrą bruožą (tautinį identitetą, lytį, religiją, seksualinę orientaciją ar pan.) 
ignoruojant asmenų individualumą ir esančius skirtumus. Paprastai stereo-
tipai yra įžeidūs, siekiantys pažeminti, taip atsiribojant nuo visos tų žmo-
nių grupės kaip „kitokios“, „pavojingos“ ar „mažiau vertingos“. Nors galima 
argumentuoti, kad būna ir „teigiamų“ stereotipų, tai gali kenkti atskiriems 

https://tmde.lrv.lt/lt/tautines-bendrijos/statistika
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251?fbclid=IwAR3TEKBLesmynWdXWptNRpntB_oI7R5K8XXuoBZ-YYwR70Oiaf9I_GYf-gY
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251?fbclid=IwAR3TEKBLesmynWdXWptNRpntB_oI7R5K8XXuoBZ-YYwR70Oiaf9I_GYf-gY
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251?fbclid=IwAR3TEKBLesmynWdXWptNRpntB_oI7R5K8XXuoBZ-YYwR70Oiaf9I_GYf-gY
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251?fbclid=IwAR3TEKBLesmynWdXWptNRpntB_oI7R5K8XXuoBZ-YYwR70Oiaf9I_GYf-gY
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asmenims. Pavyzdžiui, stereotipas, kad „visi azijiečiai yra protingi“, gali būti 
itin skaudus azijiečiui vaikui, kuriam sunkiai sekasi mokykloje, jis gali patirti 
bendraamžių patyčias.

Tolerancija yra pagarba kitokiems nei mes. Tolerancija svarbi, kad žmo-
nėms būtų suteikiamos lygios teisės į darbą, būstą, socialinį gyvenimą ir 
pan., nediskriminuojant pagal tapatybės grupę, kuriai asmuo priklauso. 
Filme matome, kaip per smalsumą ir pasaulio pažinimą ugdoma pagarba, 
empatija ir tarpkultūriškumas. Klasė yra saugi vieta mokytojui padedant 
užduoti galbūt nejaukius klausimus, pažinti kitus, auginti supratingumą. 
Svarbus epizodas, kuriame Elika deklamuoja eilėraštį, o vienas bendraklasis 
ima juoktis, nes „Elika juokingai kalba“. Mokytojas paaiškina, kad tai tiesiog 
kitokia kalba. Vaikai gali sužinoti apie kitas kultūras ir mokytis vieni iš kitų 
ugdydami toleranciją ir smalsumą, o ne bijodami kitoniškumo. 

Ruošdamasis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorius turėtų žinoti, 
kaip apibūdinti kai kurias svarbias sąvokas:

Kitatautis - kitos tautos žmogus.

Filmas trunka trumpiau nei viena akademinė valanda, tad siūloma pir-
mąjį aptarimą padaryti iš karto po peržiūros. Norint, kad aptarimas būtų 
gilesnis ir išsamesnis, antrą pamoką galima skirti įsigilinimui į veikėjų emo-
cijas, asmeninių pavyzdžių analizavimą. Taip pat galima paskatinti dalyvius 
papasakoti apie savo patirtis, skirti laiko analizavimui kalbant apie kitas kul-
tūras, tautas, rases. Supažindinti su statistika, kokių tautinių mažumų gyve-
na Lietuvoje. Detaliai aptarti, ką jie žino apie kitų tautų žmones, ir paklausti, 
ką dar norėtų sužinoti.

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI: 

Daugiakultūriškumas - visuomenės samprata, pabrėžianti kultūrų atski-
rą gyvavimą toje pačioje aplinkoje.

Tauta - žmonių grupė, kurią sieja daug bendrų dalykų: bendra kilmė, 
žemė, kultūra, kalba, tradicijos, istorija.

Bendradarbiavimas - bendras darbas su kitais (vaikams galima akcen-
tuoti draugiškumą, vienas kito išklausymą, nuomonių pasidalijimą).

Tėvynė - žmogaus gimtasis kraštas, jo gimimo vieta. 

Imigrantas -  svetimšalis, gyvenantis kurioje nors kitoje (ne gimtoje) vals-
tybėje. 

Tolerancija - priešingų (nei tavo asmeniniai) įsitikinimų, nuomonės ger-
bimas.

Diskriminacija - teisių atėmimas ir/arba nepagarbus, nelygus elgesys ra-
sės, etninės kilmės, kalbos, lyties ir pan. pagrindu.

Stereotipas - nuomonė apie kokį nors daiktą ar asmenį, dažnai pagrįsta 
netikromis žiniomis, bet palaikoma tradicijų ir nekeičiama. (Aiškindami šį 
žodį vaikams galite paklausti, ar jie žino kokių nors pavyzdžių. Pavyzdžius 
būtina aptarti padedant suprasti, kad stereotipai dažnai pažemina ar įžei-
džia kitus ir kaip jie gali veikti mūsų bendravimą su kitais. Vėliau žodį „ste-
reotipas“ galima pakeisti žodžiu „nuostata“, kad moksleiviams būtų papras-
čiau formuluoti mintis per diskusiją.)

DETALUS FILMO PERŽIŪROS IR 
APTARIMO EIGOS APRAŠYMAS
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teisingai suprastų užduotį. Pvz.: „Žinau, kad Kanadoje kalba anglų ir prancū-
zų kalbomis“ arba „Žinau, kad bulgarai linksi galvą, kai nori pasakyti „ne“ ir 
purto galvą, kai sako „taip““. Paskui kiekviena grupelė pristato savo mintis, 
visos mintys yra kabinamos ant pasaulioskritulio lentoje. (Įdomiau ir žais-
mingiau būtų, jeigu lapeliai, ant kurių vaikai rašys mintis, būtų spalvoti, žmo-
geliukų formos).

Tada kartu perskaitome visas mintis, užsiėmimo vadovas turi būti pasi-
ruošęs įžvalgiai pakomentuoti visas mintis, patvirtinti arba švelniai paneigti 
ar pataisyti surašytas idėjas. Jei dalyvių mintys atspindi stereotipus, verta 
pakalbėti apie juos, paklausti, kaip, moksleivių manymu, stereotipai (ar 
nuostatos) gali veikti mūsų bendravimą su žmonėmis, kurie yra kitokie nei 
mes.

APIBENDRINIMAS 

Diskusijos pabaigoje svarbu padaryti apibendrinimą. Geriausia remtis 
pačių dalyvių išsakytomis idėjomis ir tuo pačiu sudėlioti pagrindinius akcen-
tus, kuriuos moksleiviai turi išsinešti iš diskusijos. Paprastai ne visi nori daly-
vauti. Gerbkite tai ir neverskite pasisakyti, jei kas nors nenori.

ĮŽANGA

Prieš filmo peržiūrą svarbu padaryti trumpą įžangą ir pristatyti filmą 
mokiniams: „Filme pasakojama apie mergaitę, kuri persikėlė į šalį, kurioje 
ji negimė, bet jau kurį laiką gyvena su šeima. Bendraklasiams ji pasakoja 
apie gimtąją šalį, bando juos supažindinti su savo kultūra, papročiais ir tra-
dicijomis.“ Užsiėmimo vadovas prieš pradedant žiūrėti filmą lentoje paka-
bina nupieštą ar atspausdintą pasaulio skritulį, ant kurio vėliau bus galima 
kabinti lapelius su užrašytomis mintimis. Akcentuoja, kad žiūrėdami filmą 
moksleiviai turi mąstyti apie matomą situaciją ir žymėtis (pagal savo klasės 
gabumus galima pasirinkti būdą: rašymas, piešimas ar kt.) kylančias mintis 
apie filmą ir žmones iš kitų šalių. Galima pateikti pavyzdinių klausimų ar 
teiginių, kurie padėtų suprasti užduotį. Pvz.: „Žiūrėdami filmą, pabandykite 
suprasti, ką patiria mergaitė, gyvendama kitoje šalyje nei gimusi. Kuo tokių 
vaikų gyvenimas skiriasi nuo jūsų?” arba „Galbūt pastebėsite kokių dalykų, 
kurių nepamatys jūsų bendraklasiai? Pavyzdžiui, kad izraelietė mergaitė turi 
gražias akis.“ 

FILMO PERŽIŪRA IR VEIKLA JOS METU

Žiūrėdami filmą mokiniai žymisi (piešia, žymi kokiu simboliu, kuris jiems 
vėliau tai pirimintų, ar rašo) kilusius klausimus ir pastebėjimus. 

FILMO APTARIMAS – įspūdžiai apie filmą, detalios instrukcijos, klausi-
mai

Filmui pasibaigus moksleiviams duodamos dar kelios minutės pamąstyti 
apie kilusius klausimus: ko jie norėtų paklausti draugų, kas jiems buvo ne-
aišku, kaip jie jautėsi, ką suprato žiūrėdami filmą. Tada užsiėmimo vadovas 
paklausia, kas norėtų pasidalyti savo mintimis, trumpai aptaria matytą situ-
aciją. Kiekvienas, turintis mintį, prieina prie skritulio ir nupiešia vieną iš pa-
saulio dalių (žemyną, vandenyną...). Pasaulis neturi būti tikslus. Esmė - kad 
vaikai įsitrauktų ir kartu nupieštų pasaulį. Taip jie noriau įsitrauks į dalinimą-
si savo pastebėjimais ir mintimis apie filmą.

Tada dalyviai suskirstomi į grupeles po 3-4 moksleivius. Išdalijami lape-
liai, duodama šiek tiek laiko ir užduotis: „Ką aš žinau apie kitataučius? Kuo 
jie panašūs į mane? Kuo skiriasi?“ Leidžiama padiskutuoti, pasitarti keletą 
minučių, mintys surašomos ant lapelių. Galima duoti pavyzdį, kad dalyviai 
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Aptarimo metu svarbu paklausti, kodėl Elika vadinama „vaivorykštės vai-
ku“? Padėkite dalyviams prieiti prie išvados, kad Elika yra iš kitos kultūros, 
turi kitos etninės kilmės tėvus; kad žmonių yra pačių įvairiausių – kaip vai-
vorykštės spalvų. Aptarkite lapuose užrašytas mintis. Galiausiai kartu pada-
rykite išvadą, koks įdomus ir gražus pasaulis. Ir koks niūrus ir nuobodus jis 
būtų, jeigu nebūtų tiek daug įdomių, skirtingų, „spalvotų“ žmonių. Trumpai 
aptarkite, kokias emocijas moksleiviai išgyveno, ką suprato ir suvokė.

Taip pat galima paklausti: „Ką papasakosite savo draugams po šitos pa-
mokos?“

PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS

Naudokite papildomų priemonių, pavyzdžiui, kamuoliuką. Vedantysis 
turi nedidelį, minkštą, patogų mesti ir gaudyti kamuoliuką, kurį uždavęs 
klausimą meta pasirinktam moksleiviui. Dažniausiai dalyviai noriai gaudo 
kamuoliuką ir taip išsklaidoma dalis socialinės įtampos, pakeliama motyva-
cija. Svarbiausia mokytojams atsirinkti pačius svarbiausius elementus ir pro-
blematiką, ką siekiama perteikti filmu. Geriau nagrinėti mažiau elementų, 
bet giliau ir nuosekliau. Jei filmo aptarimas vyksta iškart po peržiūros, tai 
turėtų trukti ne ilgiau nei 30 min. Kad mokiniai galėtų labiau susivokti, gerai 
būtų aptarti filmą ne tą pačią dieną, kai jis buvo žiūrimas. Tada aptarimui 
ir diskusijai būtų galima skirti daugiau laiko, pavyzdžiui, vieną pamoką (45 
min). Jeigu filmas aptariamas per neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tam 
galima skirti ir daugiau laiko. Aptariant filmą rekomenduotina susėsti ratu. 
Mokinių kiekis – viena klasė. 

PASIŪLYMAS TĘSTINUMUI

Po filmo peržiūros mokiniams galite pasiūlyti namie padaryti apklausą: 
„Ką aš žinau apie žmones iš svetur?“ Paskatinkite paklausinėti savo šeimos, 
kaimynų, senelių, šeimos draugų. Gautus atsakymus mokiniai gali surašyti 
gaublyje ir padaryti savo šeimos pasaulio skritulį (tokį, kaip darė klasėje). 
Šeimos pasaulio skritulį galima pristatyti klasėje, su visais kartu pasidalyti 
mintimis. Galima kiekvienam vaikui pasiūlyti nupiešti piešinį apie kurią nors 
tautą, o galbūt - apie žmogų iš kitos šalies, kurį pažįsta. Vėliau tą piešinį taip 
pat pristatyti klasėje, surengti piešinių parodą. 

Taip pat galima tęsti pamoką gilinantis į tai, ką imigrantai išgyvena, atsi-

kraustę į nepažįstamą šalį, kaip jie jaučiasi, kas jiems gali būti sunku ir kaip 
galime padėti jiems įsilieti į bendruomenę.

Metodinę priemonę parengė mokytoja Meilė Platūkienė.


