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Temos: lytiškumo ugdymas, pornografija, savo kūno pažinimas, apgalvotų sprendi-
mų priėmimas  

ĮVADAS Į FILMĄ

PASIRUOŠIMAS FILMO
PERŽIŪRAI

UŽDUOTIS

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:
 Struktūra 1 pamokai

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?LAIKAS

FILMO PERŽIŪRA Lapeliai su klausimais

Išdalyti lapeliai su klausimais, 
kuriuos dalyviai pildo žiūrėdami 
filmą (Priedas Nr. 1)

Projektorius, kompiuteris, ekra-
nas, paruoštas filmas

Užpildyti lapeliai su klausimais, 
magnetinės lentos (flipchart) 
lapai, markeriai

FILMO APTARIMAS REMIANTIS 
ATSAKYMAIS Į KLAUSIMUS, GAU-
TUS PRADŽIOJE FILMO BEI SU 
KILUSIAIS PO FILMO JAUSMAIS + 
POKALBIS APIE LYTIŠKUMO UG-
DYMĄ (ALTERNATYVI UŽDUOTIS 
– (NE)PRITARIU)

APIBENDRINIMAS

Režisierė: Anne van Campenhout

„Foreplay“

Trukmė: 15 min. 20 s.

Šalis: Nyderlandai

Metai: 2019m.

Metodas tinka šiems dalykams: etika, psichologija, klasės valandėlės, socialinei 
pedagogikai

Grupės dydis: iki 30 paauglių

Filmas skirtas: 8–11 klasių moksleiviams

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė į savo kūną, reprodukcinės teisės, teisė į 
privatumą, teisė į informaciją ir švietimą

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai:
- Suteikti galimybę dalyviams pasidalyti jausmais, emocijomis bei įspūdžiais po 
filmo.
- Supažindinti užsiėmimo dalyvius su lytiškumo ir lytiškumo ugdymo sąvokomis, 
suprasti jų reikšmę.
- Įgauti didesnį pasitikėjimą kalbėti (s) nepatogiomis temomis.
- Suprasti, kaip lytiškumo ugdymas gali tapti patyčių prevencija.

Užsiėmimo trukmė: pasiruošimas – 5 min., įvadas – 5 min., filmo rodymas – 
15 min., filmo aptarimas – 20 min., apibendrinimas – 5 min. Tęstinės užduotys – 
45–60 min.
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ĮVADAS Į FILMĄ

PASIRUOŠIMAS FILMO
PERŽIŪRAI

UŽDUOTIS

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:
Ilgesnio nei 45 min. užsiėmimo struktūra 

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?LAIKAS

FILMO PERŽIŪRA Lapeliai su klausimais

Išdalyti lapeliai su klausimais, 
kuriuos dalyviai pildo žiūrėdami 
filmą (Priedas Nr. 1)

Projektorius, kompiuteris, ekra-
nas, paruoštas filmas

Užpildyti lapeliai su klausimais

Pasiruošti teiginiai (Priedas Nr. 2), 
erdvė be kėdžių, geltona lipni juosta 

Iš anksto paruošti teiginiai, lapai 
užrašams

Iš anksto pasiruoštos situacijos 
(Priedas Nr. 4)

FILMO APTARIMAS REMIANTIS 
ATSAKYMAIS Į KLAUSIMUS, 
GAUTUS FILMO PRADŽIOJE 

ĮVADAS Į LYTIŠKUMO UGDYMĄ – 
„(NE)PRITARIU”

UŽDUOTIS „PORNOGRAFIJOS 
REALYBĖ ARBA REALYBĖ POR-
NOGRAFIJOJE”

UŽDUOTIS „KELIONĖ SU PATY-
ČIOMIS”

APIBENDRINIMAS

ĮSPĖJIMAI/PASTABOS MOKYTOJAMS
RUOŠIANTIS FILMO PERŽIŪRAI:

Svarbu nepamiršti, kad susėdimas ratu reikalingas jaukesnei atmosferai sukurti bei ge-
resniam kontaktui tarp dalyvių užtikrinti, nes taip matomi visų dalyvių veidai, emocijos. 
Verta trumpai pakalbėti apie susitarimus, kurių laikysimės visi kartu per užsiėmimą, 
pvz.: „kalbame po vieną“, „išklausome vieni kitus/kitas“, „gerbiame kito/kitos nuomo-
nę“. Svarbu perklausti pačių dalyvių, galbūt jie/jos turi pasiūlymų dėl susitarimų, kuriuos 
svarbu įtraukti, kad grupėje jaustųsi saugiai. Galite dalyvius įvesti į filmą, jog tema gali 
kelti įvairiausių jausmų ir komentarų, tačiau verta prisiminti, kad gerbiame vieni kitus 
(-as) ir duodame galimybę visiems ir visoms girdėti ir matyti filmą be trukdžių. Filmo 
metu gali kilti pasipriešinimas, juokas, juokeliai, rekomenduojame atliepti šiuos jausmus 
ir kviesti pažiūrėti filmą iki galo, tik tada diskutuoti.

FILMO APRAŠYMAS:

Vienas nejaukiausių, tačiau vienas pačių įdomiausių užsiėmimų mokykloje dažnai būna 
lytiškumo ugdymo užsiėmimai. „Foreplay“ parodo, kaip atrodo šios pamokos penkiose 
Olandijos mokyklose. Filmo kūrėjai (-os) didžiausią dėmesį kreipia į paauglių reakcijas, 
kurios apima ir kikenimą, ir įvairius juokus, tačiau ir susidomėjimą bei įsiklausymą, kai 
temas mokytojai pristato linksmai ir be išgalvotų faktų. Mokytojai kalba apie kūno anato-
miją, paaugliai turi galimybę užmauti prezervatyvą ant netikrų varpų ir dalinasi skysčiais 
plastikiniuose puodeliuose, taip imituodami lytiškai plintančias ligas.

Vaizdą perkėlus į individualius pokalbius su mokiniais, šių yra klausiama „Ar ruošiasi 
tam?“, „Ar vaikinai supranta, jeigu mergina nenori to daryti?“ ir „Ką jie mano apie por-
nografiją?“. Jie taip pat kalba apie sekstingą ir keršto pornografiją. Daugelis dar nėra 
pradėję lytinių santykių, tačiau, be abejonės, tai yra matę internete. Dažnai vienu metu 
jie būna atviri, kartais stebėtinai ir nuginkluojančiai naivūs, tačiau ir sąmoningai teisingi.

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Patalpa turėtų būti tokia, kad būtų galimybė susėsti ratu visiems mokiniams. Reikalingas 
projektorius, ekranas, magnetinės lentos (flipchart) lapai, markeriai, paprasti lapai.
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Lytiškumas – kas tai?

•   Tai viena iš žmogaus sudėtinių dalių. Tai savo kūno suvokimas ir santykio su juo at-
radimas, emocinis ir fizinis prisirišimas, meilės jausmas, lytiniai santykiai, lytis, lyties 
tapatybė, seksualinė orientacija. Kartu tai intymumas (įskaitant ir seksualinė intymumą), 
malonumas, reprodukcinės teisės. Apskritai lytiškumas apima ne tik biologinę mūsų dalį, 
tačiau ir psichosocialinę dalį, besivystančias visą mūsų gyvenimą.

Tam tikri būdingi lytiškumo požymiai vaikams ir jaunimui:

•   Iki ketverių metų vaikam būdinga: domėtis savo kūnu ir jo funkcijomis bei veikimo 
principais, labai domėtis kitų kūnais, savo lytinių organų tyrinėjimas viešumoje ir priva-
čiai, būti nuogam (-ai) bei liesti savo lytinius organus.

•   Ketverių–šešerių metų amžiaus vaikams būdinga: imituoti suaugusiųjų elgesį, apie 
kūną kalbėti vartojant įvairius pavadinimus, nors jų reikšmė ir neaiški, tyrinėti savo kūną 
su bendraamžiais, todėl gali atsirasti „gydytojų“ žaidimai, noras matyti kitus žmones nu-
ogus, atsiranda noras masturbuotis, kartais šalia esant ir kitiems žmonėms. 

•   Septynerių–trylikos metų amžiaus vaikam būdinga: klausti ir domėtis apie lytinius 
organus, lytinius santykius, vaikų gimdymą, masturbuotis privačiai, žaisti žaidimus su 
kitais bendraamžiais (-ėmis) imituojant suaugusius, pavyzdžiui „šeimą“, domėtis nuogo-
mis ar apsinuoginusių žmonių nuotraukomis, domėtis seksualiniu turiniu žiniasklaidoje 
(televizijoje, filmuose, žaidimuose, internete ir pan.), atsiranda didesnis privatumo porei-
kis, drovėjimasis, nenoras kalbėti su suaugusiais apie lytiškumą, taip pat ties 12 metais 
atsiranda pirmosios simpatijos, domėjimasis bendraamžiais, noras patikti. 

•   Keturiolikos–aštuoniolikos metų jaunuoliams ir jaunuolėms vieni svarbiausių temų 
tampa santykiai tarp bendraamžių, romantinių santykių užmezgimas ir jų išlaikymas, 
tapatybė, klausimai apie seksualinę orientaciją, vėlesniais laikotarpiais interesų sritis 
tampa lytiniai santykiai, tad tuo metu didelį dėmesį vertėtų skirti saugumui ir lytiškai 
plintančių ligų prevencijai, taip pat atsiranda nemažai temų, susijusių su pornografija ir 
jos žala, stereotipų daroma įtaką mūsų pasirinkimams.

•   Tai mokymo ir mokymosi procesas, grįstas mokslu, amžiui pritaikytas, apimantis pa-
žintinius, emocinius, fizinius ir socialumo aspektus. Šiuo ugdymu siekiama vaikams ir 
jaunimui suteikti žinių ir įgūdžių apie asmens raidą ir lyties tapatumo suvokimą, repro-
dukcinę sveikatą, lytinę elgseną, įgalinti asmenis priimti saugius sprendimus bei pagar-
biai komunikuoti įvairiais lytiškumo aspektais. 

•   Visapusiškas ugdymas vaidina vieną pagrindinių vaidmenų, kai kalbame apie jauno 
žmogaus ruošimą saugiam, lygiaverčiam, produktyviam gyvenimui, apgalvotų sprendi-
mų priėmimui, LPI prevencijai, nenumatytiems nėštumams, smurto lyties pagrindu, lyčių 
nelygybės situacijoms.

•   Teisingai įgyvendintas visapusiškas lytiškumo ugdymas gali turėti įtakos vėlesniam 
lytinių santykių inicijavimui, mažesnei lytiškai plintančių ligų rizikai, padidėjusiam apsau-
gos priemonių naudojimui¹.

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA
IR KONTEKSTAS:

KAS YRA VISAPUSIŠKAS, AMŽIUI PRITAIKYTAS 
LYTIŠKUMO UGDYMAS?

PORNOGRAFIJA:

•   Visų pirma reikia suprasti, kad pornografija – tai industrija, kurioje matomi vaizdai 
yra suvaidinti aktorių, pornografijos vaizduose propaguojamas smurtas, skatinama lyčių 
nelygybė (dažniausiai moterys tampa sudaiktinamos, vyrai vaizduojami kaip dominuo-
jantys), nekalbama apie saugesnius lytinius santykius naudojant apsaugos priemones. 
Įsilieję į šią veiklą aktoriai labai sunkiai gali iš jos „išeiti“, nes žmogaus atvaizdas visam 
laikui gali priklausyti pornografijos industrijai. 

•   Statistiškai², pirmą kartą su pornografiniu turiniu susiduria maždaug 11 metų vaikai, 
vadinasi pornografinį turinį gali būti matę ir 8-erių metų vaikai, ir 15-os. Pornografinių 
vaizdų, kuriuos pamatome, nebegalime „atmatyti“. 

•   Pornografinis turinys gali sukelti įvairius jausmus: gėdą, pyktį, šleikštulį, malonumą, 
pasitenkinimą, smalsumą, šoką. Nemažai jaunų žmonių teigia, jog pornografija gali pa-
dėti išmokyti sekso padėčių ar santykių pavyzdžių. Tačiau tiesa ta, jog vaizduojami lytiniai 
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santykiai dažnai net neprimena realybėje vykstančių santykių, kai kurių pozų realybėje 
nėra įmanoma įgyvendinti, o apie lygiavertiškus santykius, deja, nėra užsimenama.

PATYČIOS:

Tai nuolatinis jėgos naudojimas norint fiziškai arba emociškai sužaloti ar įskaudinti kitą 
asmenį, kuris fiziškai ir/ar psichologiškai yra silpnesnis (-ė).

Keletas patyčių ypatumų: 

•   Patyčios apima tyčinius veiksmus: asmenys, kurie inicijuoja patyčias, jose da   
lyvauja daro tai sąmoningai ir dažniausiai supranta, jog atliekami veiksmai skaudina 
ir žemina kitą asmenį.  

•   Patyčių elgesys yra pasikartojantis: žeminantis ir skaudinantis elgesys vyksta 
nuolat, kartojasi tam tikrą laiką.

•   Patyčių situacijoje yra pastebimas psichologinių ir fizinių jėgų disbalansas:
asmuo, patiriantis patyčias yra laikomas psichologiškai ir/ar fiziškai silpnesniu (-ia) 
ir dėlto yra puolamas. 

Patyčių formos: 

•   Tiesioginės patyčios: tai patyčios, kurių metu prieš asmenį naudojama tiesiogi-
nės agresijos formos.

•   Netiesioginės patyčios: tai patyčios, kurio metu naudojama netiesioginė agresiją, 
tokia, kaip atstūmimas, ignoravimas, kiršinimas.

•   Žodinės patyčios: tai patyčios, kurio metu žala yra daroma žodžiais, rašytinėmis 
formomis.

•   Fizinės patyčios: tai žala, daroma veiksmais (mušimas, spjaudymas, trankymas 
ir t. t.)

•   Homofobinės / transfobinės patyčios: tai patyčios dėl lytinės tapatybės ir/ar

seksualinės orientacijos bei dėl lyties raiškos. Dažnai šios patyčios nėra atpažįsta-
mos, nes jos būna priskiriamos „kitokiai nuomonei“³.

KONTEKSTAS LIETUVOJE:

Nuo 2016 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino Sveikatos ir lytiškumo ug-
dymo bei rengimo šeimai bendrąją programą (SLURŠ), tačiau iki šiol mokyklose nėra 
nuosekliai vykdoma programa, pedagogams trūksta pasiruošimo kalbėti įvairiomis te-
momis bei atsakinėti į jaunų žmonių keliamus klausimus4, kurie dažnai būna nepato-
gūs.  Nuosekliai vykdomas lytiškumo ugdymas galėtų padėti jaunam žmogui padidinti 
savivertę, priimti apgalvotus sprendimus, susijusius su santykiais (įskaitant ir lytinius 
santykius), priimti save ir kitą, nesivadovauti išankstine nuomone, o gerbti kitą asmenį 
tokį, koks jis (ji) yra ir skatinti priėmimą bei palaikymą. Visgi statistika rodo, jog esame 
pirmaujanti šalis pagal patyčių statistiką5 tarp jaunimo. Šis filmas gali būti puikus įrankis 
pradėti kalbėti (s) nepatogiomis, tačiau labai vertingomis ir svarbiomis temomis. Tai gali 
būti įrankis asmeniniam augimui ne tik jaunam žmogui, tačiau ir užduočių moderatoriui 
(-ei).

KLAUSIMAI ARBA UŽDUOTYS
VAIKAMS / JAUNUOLIAMS:

Filmo trukmė – 15 min. Rekomenduojama filmo peržiūrai pasiruošti prieš prasidedant 
filmui. Taip pat atsižvelgdami (-os) į turimą laiką – pasirinkite reikiamus metodus. Jeigu 
yra galimybę – kiekvienai metodui ar užduočiai skirkite daugiau laiko, kad galima būtų 
plačiau aptarti iškilusias emocijas, aptarti temas.

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

Sustatykite kėdes ratu, patraukite visus suolus tolyn. Paruoškite filmą, pastatykite pro-
jektorių, pasiruoškite klausimus, reikalingus dalyviams filmo metu (Priedas Nr. 1)

ĮVADAS Į FILMĄ:

Pasisveikinkite su mokiniais, papasakokite ką šiandien veiksite su mokiniais. Pristaty-
kite, jog filmą, kurį žiūrėsite „Nepatogaus kino klasės“ platformoje – tai yra viena iš
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„Nepatogaus kino“ festivalio, kuris per dokumentinius filmus kalba apie žmogaus teises, 
dalių. Papasakokite, kad žiūrėsite filmą apie lytiškumą ir lytiškumo ugdymo pavyzdžius 
bei mokinių įspūdžius, ir kad ši peržiūra truks apie 15 min., o vėliau lauks diskusija ar 
diskusija ir užduotys. Išdalykite paruoštus lapelius su klausimais (Priedas Nr.  1). Pa-
prašykite, kad dalyviai, žiūrėdami filmą, užpildytų lapelius atsakydami (-os) į užduotus 
klausimus. Taip pat pristatykite, jog filmas gali sukelti įvairiausių jausmų ir emocijų, gali 
atrodyti „nepatogiai“, tačiau kvieskite dalyvius tai priimti kaip dar vieną patyrimą ir at-
kreipkite dėmesį į aptariamų temų svarbą.

FILMO PERŽIŪRA:

Peržiūros metu dalyviai atsakinėja į pateiktus klausimus.

FILMO APTARIMAS REMIANTIS
ATSAKYMAIS Į KLAUSIMUS:

Užduodami klausimai yra rekomendacinio pobūdžio, todėl labai svarbu atsižvelgti į gru-
pės dinamiką ir diskusiją vesti į tas temas, kurioms daugiausiai skiriama dėmesio. Kie-
kviena grupė gali koncentruotis į skirtingas temas. Svarbu, kad moderatorė (-ius) prieš 
visą užsiėmimą plačiau pasidomėtų apie lytiškumo temas, visuminio, amžiui pritaikyto 
lytiškumo ugdymo temas, pornografiją, patyčias.

FILMO APTARIMAS REMIANTIS
ATSAKYMAIS Į KLAUSIMUS:

Užduodami klausimai yra rekomendacinio pobūdžio, todėl labai svarbu atsižvelgti į gru-
pės dinamiką ir diskusiją vesti į tas temas, kurioms daugiausiai skiriama dėmesio. Kie-
kviena grupė gali koncentruotis į skirtingas temas. Svarbu, kad moderatorė (-ius) prieš 
visą užsiėmimą plačiau pasidomėtų apie lytiškumo temas, visuminio, amžiui pritaikyto 
lytiškumo ugdymo temas, pornografiją, patyčias.

Visų pirma, pasibaigus filmui, paklauskite dalyvių, kaip jie ir jos jaučiasi. Paklauskite kaip 
jie mano, apie ką buvo filmas? Kodėl taip mano? Tuomet kvieskite visus pasiimti atsaky-
mų lapelius ir pradėkite diskusiją remdamiesi duotais klausimais.

TAIP PAT SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ
Į KAI KURIAS FILMO VIETAS:

 02:00 min. Pasakojant matome vieno vaikino reakciją į tai, kas pasakojama. Kiek 
iš mūsų reaguotume panašiai į lytiškumo ugdymo užsiėmimų informaciją? Kodėl? Iš kur 
kyla panašūs veiksmai? Ar tokios reakcijoms gali daryti įtaką žiniasklaida? O gal porno-
grafiniai vaizdai?

 02:27 min. Vaizde matome moters išorinius lytinius organus ir vieną iš mokinių 

Lytiškumas tai.... paklauskite, iš kur kilo šis atsakymas. Kiek filmas padarė įtakos at-
sakymo pasirinkimui? Ar dažnai atrandu lytiškumo temas savo gyvenime? Kaip manau, 
kodėl žmonėms sunku/lengva šnekėti apie lytiškumą? Kaip manau ar lytiškumo tema yra 
tabu ar ja laisvai galima šnekėti? Kodėl? Kas padėtų laisviau šnekėti lytiškumo temomis? 

Pažiūrėjusi (-ęs) filmą man kyla šie jausmai: kodėl kyla būtent šitie jausmai? Kurios fil-
mo vietos sukėlė šiuos jausmus? Ar įsivaizduoju būtent tokius užsiėmimus savo klasėje? 
Ar pasikeistų jausmai, jeigu šiomis temomis daugiau domėčiausi  / plačiau kalbėčiau? 
Kodėl? Kaip pasikeistų? Kaip jaučiausi šitą filmą žiūrėdamas (-a) su kitais savo bendra-
klasiais?

Šiame filme mane labiausiai nustebino: kokia filmo vieta mane labiausiai nustebino? 
Kodėl? Kas konkrečiai šioje filmo dalyje tau sukėlė stiprius jausmus? 
Šiame filme keisčiausia buvo: kokia filmo vieta tau buvo keisčiausi? Kodėl? Kodėl būtent 
šį vieta tau sukėlė tokį keistumo jausmą? Ar esi jautęs (-usi) panašų jausmą realiame 
gyvenime? 

Jeigu turėčiau galimybę, norėčiau paklausti apie: ar lengva buvo įvardinti klausimą? Ko-
kie jausmai ėmė norint įvardinti klausimą? Ar jaudinuosi dėl kitų bendraklasių reakcijos į 
mano klausimą? Kodėl? Ar kada nors esu uždavęs (-usi) šį klausimą kam nors? Ar gavau 
atsakymą?

Kvieskite dalyvius dalintis įspūdžiais, kelti nepatogius klausimus ir temas ir kartu ieš-
koti atsakymų. Svarbu nepamiršti, kad gali kilti pasipriešinimo / juokelių – rekomenduo-
jame juokelius stabdyti ir kviesti į diskusiją – kodėl jie kyla, kodėl norisi juokauti apie savo 
kūną, jo pokyčius, apie su mūsų jausmais ir emocijomis susijusias temas?
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spalvinant bei (tikėtina) – įvardinant šiuos organus. Kiek mokslinių lytinių organų pavadi-
nimų galėčiau įvardinti? Kokių lytinių organų pavadinimų esu girdėjusi (-ęs) iš aplinkinių, 
šeimos, artimųjų, internete? Kodėl daugelis žmonių yra linkę naudoti įvairius pavadini-
mus, išskyrus tikrus, mokslinius?

 04:00 min. Lytiškumo ugdymo lektorė demonstruoja, kaip ant netikro penio uždėti 
prezervatyvą. Kaip jautėtės toje akimirkoje? Kaip manote kaip veikia tokie „praktiniai“ 
pavyzdžiai? Jeigu turėtumėte galimybę – ar norėtumėte išbandyti tokį būdą? Kokius jaus-
mus kelia faktas, kad klasėje – daugybė žmonių ir visi kartu bando uždėti prezervatyvą? 
Ar norėčiau būti supažindinamas (-a) su prezervatyvu tokiu būdu?

 06:27 min. Kalbama apie tai, kokios mintys kyla pirma, kai pradedama kalba apie 
lytinius santykius. Mergina užsimena, jog atėjus laikui, gali būti, kad jos kūnas nepatiks 
kitam žmogui. Galbūt kažkas dar taip pagalvojo? Koks jausmas užplūsta pagalvojus, kad 
kažkam kitam (-ai) gali nepatiktų jūsų kūnas? Ar kada atėjo į galvą mintis, kad kito (-os) 
kūnas galėtų nepatikti jums? Kaip jaučiatės su ta mintimi? Kuris jausmas stipresnis – kai 
suprantu, kad mano kūnas gali nepatikti kitam ar kai suprantu, kad mano pačios/paties 
kūnas gali nepatikti man? 

 07:00 min. Merginos žengia laiptais apačion, už jų stovi daug vaikinų. Girdisi švilpa-
vimas. Kiek iš jūsų esate patyrusios (-ę) panašias situacijas? Kaip tai verčia jaustis? Jeigu 
būtumėte jų vietoje – ar ką nors keistumėte? Jeigu taip – ką? 

 08:12 min. Lektorius kalba apie sekstingą. Kaip manote ar sekstingas yra lytišku-
mo ugdymo dalis? Ką apie jį esate girdėję (-usios)? Ar sekstingas gali būti saugus? Ko-
kios didžiausios problemos kyla susidūrus su sekstingu? Kaip būti saugiems sekstingo 
pasaulyje? 

 09:19 min. Vaikinas kalba apie priekabiavimą ir ką daryti patyrus priekabiavimą. 
Šiame filme vaikinas sako, jog galima pasakyti „stop“, „ne“, atstumti žmogų, kuris elgiasi 
netinkamai. Kaip manote – ar realiame gyvenime lengva atstumti žmogų, kuris elgiasi 
netinkamai? Ar lengva pasakyti tuos žodžius? Kaip manote, kodėl? Ar kiekvienas turi 
teisę su mumis elgtis pagal savo norus? Kodėl? O jeigu mes esame santykiuose jau ilgą 
laiką – gal tas žmogus turi daugiau teisių į mūsų kūną? Kodėl?

POKALBIS APIE LYTIŠKUMO UGDYMĄ:

Užrašykite ant magnetinės lentos (flipchart) lapo žodį „lytiškumo ugdymą“. Paprašyki-
te, kad visi pasidalintų su kuo asocijuojasi šis žodis. Visus žodžius užrašykime aplink ar 
po šiais dviem žodžiais. Klauskite dalyvių, kodėl šie žodžiai asocijuojasi būtent su tam 
tikromis sąvokomis? Kaip tai atsispindi mūsų realiame gyvenime? Ar turime daug / ma-
žai lytiškumo ugdymo? Kokiose gyvenime srityse susiduriame su lytiškumo ugdymu? Ar 
dažnai susimąstome, kad lytiškumo ugdymas yra ne tik apie kūną ir jo pokyčius, tačiau ir 
apie mūsų emocijas, jausmus, apie santykį su savimi ir kitais, apie savęs ir kitų priėmimą 
ir daug kitų temų. Ar dažnai šiomis temomis kalbamės namie, su tėvais / seneliais / glo-
bėjais? Ar dalinamės šiomis temomis su bendraamžiais? Iš kur daugiausiai ieškome 
informacijos? Kaip atskiriame, kuri informacija yra „teisinga“, kuri ne? Kaip žinome tai? 
Pristatykite plačiau, kas yra lytiškumo ugdymas ir kodėl jis reikalingas, kodėl svarbu 
šnekėti (s) apie šias temas ir ką jos mums duoda.

1. „(NE)PRITARU“ (PRIEDAS NR. 2):

Ant žemės iš lipnios juostos padarykite tris apskritimus, kurių vienas būtų „Pritariu“, 
antras būtų „Nepritariu“, trečias būtų „Nežinau“. Kvieskite dalyvius išklausyti situacijas 
ir pasirinkti vieną iš trijų pasirinkimų, kaip jie jaučiasi išgirdę situaciją. Kai dalyviai pasi-
renka – kvieskite juos apžvelgti dalyvius, kurie kartu su jais (jomis) stovi tame pačiame 
rate. Paklauskite, kodėl buvo pasirinktas būtent šis ratas. Kvieskite dalintis dalyvius iš 
visų ratų. Ką galvoja kiti? Ar pritaria / nepritaria išsakytoms nuomonėms. Kodėl? Kaip 
mano, iš kur atsiranda šis pasirinkimas? Kiek įtakos turi šeima / globėjai / aplinka / ben-
draamžiai / visuomenė / žiniasklaida?

Pasibaigus užduočiai pakvieskite grįžti dalyvius (-es) į bendrą ratą. Paklauskite, kaip visi 
jaučiasi? Kas labiausiai nustebino užduotyje? Koks buvo maloniausias užduoties mo-
mentas? Koks buvo nemaloniausias užduoties momentas? Kodėl jie buvo tokie? Koks 
buvo jausmas, kai reikėjo pasirinkti vieną ar kitą pusę? Kai išgirdau kitų nuomones ar 
norėjau pakeisti savo apsisprendimą? Kiek mano pasirinkimui įtakos darė grupė, kurioje 
esu? Jeigu tai būtų nepažįstamų žmonių grupė ar rinkčiausi kitaip? Kokių klausimų man 
trūko?

UŽDUOTYS
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2. „PORNOGRAFIJOS REALYBĖ ARBA REALYBĖ
PORNOGRAFIJOJE“ (PRIEDAS NR. 3):

Užrašykite ant magnetinės lentos (flipchart) lapo žodį „Pornografija“. Pakvieskite visus 
įvardyti, ką daro pornografija, ką suteikia pornografija. Kvieskite dalytis visais išmoki-
mais, kurie šauna į galvą. Jeigu trūksta atsakymų, galite paklausti, ar pornografija ne-
suteikia išmokimo, kaip reikėtų vystyti santykius? Galbūt pornografija suteikia suvokimo, 
kaip vyksta lytiniai santykiai ir pan.?

Iš anksto pasiruoškite situacijas iš Priedo Nr. 3 – susikarpykite jas. Kiekvieną sukarpytą 
teiginį padalykite užsiėmimo dalyviams ir paprašykite, kad nežiūrėtų ir neskaitytų iki tol, 
kolnebus pasakyta. Kai visi savo rankose turės teiginius – pakvieskite vienu metu atsi-
versti ir perskaityti savo teiginį. Paprašykite užrašyti tris punktus, kodėl ar tai būtų situ-
acija iš realybės arba situacija iš pornografijos ir kodėl. Kai visi parašys po tris punktus, 
pakvieskite visus iš eilės pasidalyti savo užrašais. Kvieskite kitus dalyvius reaguoti į išsa-
kytas mintis, pritarti arba nepritarti, klauskite, kodėl yra pritariama arba nepritariama, 
kas skatina juos (jas) taip rinktis.
 
Po viso užsiėmimo kvieskite dalyvius (-es) grįžti į bendrą ratą. Paprašykite, kad pasidalytų 
savo patyrimu visoje užduotyje. Kaip jaučiasi po užduoties? Kokios mintys kilo? Kiek daug 
žino apie situacijas remdamiesi pornografiniu turiniu? Kvieskite pasidalyti savo jausmais 
ir emocijomis apie pačią pornografija – ar yra susipažinę su pornografiniu turinius, ar 
dažnai mato įvairiose medijose pornografinio turinio? Kaip jaučiasi, kai tiek daug por-
nografinio / seksualizuoto turinio yra aplinkui? Kokie jausmai matant pornografinį turinį 
kyla apie save / kitus? Ką žino apie pačią pornografinę industriją? Jeigu turėtų galimybę 
– ar kažką pakeistų? Jeigu taip – ką? Jeigu ne – kodėl? Ką iš tikrųjų mums duoda porno-
grafija? Kvieskite dalytis visais jausmais, kurie kyla kalbant apie pornografiją.

APTARIMAS IR APIBENDRINIMAS:

Pakvieskite visus į bendrą ratą. Paklauskite dalyvių, kaip jie jaučiasi po viso užsiėmimo. 
Keletas rekomendacinių klausimų apibendrinimui ir aptarimui: 

  •   Ar dar yra likę klausimų, kuriuos norėčiau paklausti / išspręsti? 
  •   Ko išmokau šiame užsiėmime?
  •   Ką norėčiau išsinešti iš šio užsiėmimo?
  •   Kaip aš galėčiau prisidėti prie pokyčių?

JEIGU UŽSIĖMIMAS VYKSTA ONLINE FORMATU:

Jeigu susidariusi situacija leidžia bendrauti tik online formatu, kvieskite mokinius į dis-
kusiją. Kvieskite pasisakyti dalyvius pasakant jų vardą – taip suteiksite atsakomybę. Re-
komendacija – naudokitės „kambariais“ – šios priemonės leidžia dalyvius išskirstyti ma-
žesnėmis grupelėmis ir dalytis patirtimi su mažesne dalimi dalyvaujančių. Taip gali būti 
užtikrintas jaukesnis ir saugesnis pasidalinimas bei platesnis aptarimas. 

Kai kurioms užduotims galite diskusijas perkelti į kambarius ir paprašyti, kad kartu gru-
pelėje atrastų kelis punktus, kuriuos vėliau norėtų perduoti visai grupei (pvz., „Porno-
grafijos realybė arba realybė pornografijoje“). Taip pat fizinės užduotys, kuriose reikia 
judėjimo – paprašykit, jog vietoj judėjimo, dalyviai paskaičiuotų kiek žingsnių būtų žen-
gę / žengtų, jeigu galėtų būti bendroje erdvėje. Vėliau diskutuokite tais pačiais klausi-
mais, kurie rekomenduojami atliekant užduotį. 

3. „KELIONĖ SU PATYČIOMIS“:

Dalyviai ir moderatorė (-ius) atsistoja erdvės skirtingose pusėse. Prieš prasidedant už-
duočiai paprašykite, kad užduotį dalyviai atliktų tyloje. Moderatorė (-ius) skaito pateik-
tus teiginius. Jeigu teiginys yra tinkamas asmeniškai, dalyvis (-ė) kviečiamas (-a) paeiti 
žingsnį į priekį. Jeigu netinkamas – lieka stovėti toje pačioje vietoje. Po kiekvieno teiginio 
skirkite šiek tiek laiko dalyviams apsižvalgyti aplinkui. Užduoties gale skirkite šiek tiek 
laiko, kad dalyviai galėtų apsižvalgyti ir pažiūrėti kokią poziciją užima dalyviai. 

Paskaičius visus teiginius, kvieskite dalyvius grįžti į bendrą ratą. Kvieskite dalyvius dis-
kusijai. Kaip jaučiatės po šios užduoties? Kaip jaučiausi, kai išgirdau teiginį, kuris tinka 
man? Kaip jaučiausi, kai išgirdau teiginį, kuris netinka man? Kaip jaučiausi, kai mačiau, 
kad mano bendraklasiai (-ės) juda į priekį, o aš stoviu vietoje? Kaip jaučiausi, kai mačiau, 
kad mano bendraklasės (-iai) stovi vietoje, o aš judu? Kaip jaučiausi, kai apsižvalgiau ir 
pamačiau savo bendraklasius (-es) skirtingose pozicijose? Kokius jausmus man kelia 
teiginiai? Jeigu „radau“ save juose – ar noriai grįžtu į tuos prisiminimus? Kokiais patyri-
mais norėčiau pasidalyti su kitais? Ar lengva / sunku dalintis?
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PATARIMAI VADOVAMS / MOKYTOJAMS:

Kvieskite dalyvius į diskusiją, nepamirškite skirti dėmesio dalyviams, kurie mažiau kal-
ba. Turėdami „kalbėjimo objektą“ sumažinsite įtampą ir nerimą, kuris gali kilti per visas 
diskusijas. Konkretinkite klausimus, kvieskite dalyvius atsakinėti ne tik uždarais atsaky-
mais, bet ir praplėsti savo atsakymą. 

Jeigu nesijaučiate saugiai ir patogiai kalbėdami šiomis temomis – perskaitykite kuo dau-
giau mokslinių straipsnių, tyrimų, kurie galėtų padėti jums pasiruošti temoms. Nebijokite 
pasakyti dalyviams, kad kažko nežinote – kvieskite diskusijai ir kartu ieškokite atsakymų. 
Svarbu, kad visi klausimai yra rekomendacinio pobūdžio, tad siūlome sugalvoti ir savo 
klausimų, kurių norite paklausti mokinių arba turėti atsargoje, jeigu grupės dinamika 
diskusijas nuvestų neplanuota linkme.

PRIEDAS NR. 1:

Lytiškumas tai:_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________

Pažiūrėjusi (-ęs) filmą man kyla šie jausmai: _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________

Šiame filme mane labiausiai nustebino: __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________

Šiame filme keisčiausia buvo: _________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________

Jeigu turėčiau galimybę, norėčiau paklausti apie: ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________

DAUGIAU INFORMACIJOS:

Apie lytiškumą:
•   https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Pa-
tarimai%20t%C4%97veliams_Lytiskumo%20ugdymas%20pradin%C4%97se%20klas%-
C4%97se_2017-12-24.pdf
•   https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf
•   https://www.ivairovesnamai.lt/
•   http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/04/ESAMA_SITUACIJA_4.21.20_final.pdf

Apie pornografiją:
•   https://e-etika.lt/tevams-ir-globejams/pornografija/
•   https://www.tamo.lt/ugdymas/pokalbis-apie-pornografija-su-vaiku-tai-jusu-sansas/
•   https://www.therecoveryvillage.com/process-addiction/porn-addiction/related/por-
nography-statistics/

Apie patyčias:
•   https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/kas-yra-patycios/
•   http://www.diversitygroup.lt/files/projects/hombat/HOMBAT_Lietuvos_atvejo_atas-
kaita_LT.pdf

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Patarimai%20t%C4%97veliams_Lytiskumo%20ugdymas%20pradin%C4%97se%20klas%C4%97se_2017-12-24.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Patarimai%20t%C4%97veliams_Lytiskumo%20ugdymas%20pradin%C4%97se%20klas%C4%97se_2017-12-24.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Patarimai%20t%C4%97veliams_Lytiskumo%20ugdymas%20pradin%C4%97se%20klas%C4%97se_2017-12-24.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ITGSE_en.pdf 
https://www.ivairovesnamai.lt/
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/04/ESAMA_SITUACIJA_4.21.20_final.pdf 
https://e-etika.lt/tevams-ir-globejams/pornografija/ 
https://www.tamo.lt/ugdymas/pokalbis-apie-pornografija-su-vaiku-tai-jusu-sansas/ 
https://www.therecoveryvillage.com/process-addiction/porn-addiction/related/pornography-statistics/
https://www.therecoveryvillage.com/process-addiction/porn-addiction/related/pornography-statistics/
https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/kas-yra-patycios/ 
http://www.diversitygroup.lt/files/projects/hombat/HOMBAT_Lietuvos_atvejo_ataskaita_LT.pdf
http://www.diversitygroup.lt/files/projects/hombat/HOMBAT_Lietuvos_atvejo_ataskaita_LT.pdf
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PRIEDAS NR. 2:

(Ne)Pritariu teiginių pavyzdžiai:

•   Svarbiausia, kad mylimasis (-oji) būtų gražus.
•   Svarbu, kad mylimasis (-oji) mane gerbtų.   
•   Mano kūną gali liesti visi neatsiklausę. 
•   Draugystėje svarbu, jog mylimieji galėtų apie viską atvirai kalbėtis. 
•   Jei nori patikti savo merginai / vaikinui, reikia bučiuotis, kai jis ar ji to nori.  
 
•   Jei žmogus mane myli, jis girdi mano poreikius ir į juos atsižvelgia.  
•   Nenorėčiau, kad apie mano kūną kalbėtų kiti.  
•   Jei myliu savo vaikiną / merginą, galiu jam nusiųsti savo nuotrauką su maudymo-
si kostiumėliu / glaudėmis.  
•   Normalu, jei mano vaikinas / mergina kartais man meluoja.  
•   Kai turiu vaikiną ar merginą, turiu daryti tai, ko jis / ji nori.  
•   Jei nori patikti kitiems, reikia gražiai rengtis.   
•   Jei mano vaikinas ar mergina labai prašo aš galiu jam / jai pasakyti savo telefono 
slaptažodį.  
•   Santykiuose / draugystėje labai svarbu bendravimas – komunikacija, kad žmonės 
galėtų įvardyti savo jausmus, norus.  
•   Normalu, kad santykiuose nuolat jaučiuosi įsitempusi/-ęs.  
•   Šiuolaikinis vyras turi būti vyriškesnis.  
•   Vyrai turi būti švelnūs, jautrūs, rūpestingi.
•   Žmonos pareiga pasirūpinti vyro buitimi.
•   Pasimatymuose vyras / vaikinas turi rūpintis sąskaitos apmokėjimu
•   Kai vaikinas neatsiklausęs uždeda ranką man ant klubų – taip jis išreiškia dėmesį.
•   Vyras / vaikinas visuomet turi rašyti pirmas. 
•   LGBT asmenys turi teisę į tokias pat teises, pavyzdžiui – santuoką.

PRIEDAS NR. 3:

Valandos laiko malonumas 
– realus
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PRIEDAS NR. 4:

„Kelionė su patyčiomis“:

•   Esu patyrusi (-ęs) patyčių dėl savo išvaizdos
•   Esu patyręs (-usi) patyčių dėl savo bendravimo
•   Man yra kas nors sakęs (-usi), kad aš nenormalus (-i)
•   Esu girdėjęs (-usi) man skirtus žodžius „pyderas“, „lesbė“
•   Iš manęs yra tyčiojęsi fiziškai (mušė, spardę ir pan.)
•   Esu kitam žmogui pasakęs (-iusi), kad jis nenormalus (-i)
•   Esu susilaukusi (-ęs) komentarų dėl savo nemoteriškumo / nevyriškumo
•   Esu susilaukusi (-ęs) komentarų dėl savo santykių
•   Dažnai užstoju silpnesnį (-ę) už save
•   Esu tyčiojęsis (-usi) iš kitų dėl jų elgesio 
•   Ne kartą mane yra pavadinę „gėjumi“ ar „lesbiete“
•   Iš manęs yra tyčiojęsi psichologiškai (komentarai, atstūmimas ir pan.)
•   Esu sulaukusi (-ęs) patyčių elektroninėje erdvėje
•   Esu tyčiojęsis (-usi) iš kitų dėl jų išvaizdos
•   Jeigu kas kitas (-a) pradeda patyčias – aš prisijungiu

IŠNAŠOS:

¹ UNESCO, UNAIDS, UNICEF, UNWomen, WHO, 2018. “ International technical gui-
dance on sexuality education: An evidence-informed approach.“

² https://fightthenewdrug.org/real-average-age-of-first-exposure/

³ https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/234029/patycios-nesiliauja-labiau-
siai-skriaudziami-apkunus-nepasiturintys-ir-lgbt-mokiniai

4 https://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/SLURS%20programos%20PAZY-
MA_2019.pdf

5 https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1180165/pso-tyrimas-parode-kad-lietu-
va-pirmauja-europoje-pagal-vaiku-ir-paaugliu-patyciasMetodinę priemonę rengė lytiškumo ugdymo mokymų vadovė Lina Januškevičiūtė

https://fightthenewdrug.org/real-average-age-of-first-exposure/ 
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