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Temos: lytiškumo ugdymas, lyčių stereotipai, kūno autonomija, grožio standartai, 
amžius, savęs priėmimas, smurtas lyties pagrindu  

ĮVADAS

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI*
*Prieš prasidedant pamokai

UŽDUOTIS

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:
1 pamokos struktūra

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?LAIKAS

FILMO PERŽIŪRA Paruoštas rodyti filmas, kompiu-
teris, ekranas, projektorius

Paruošti klausimai diskusijai

Pasiruošti klausimai, stereotipi-
nės nuotraukos, jausmų rato foto 
(atspausdinta)

FILMO APTARIMAS SIEJANT JĮ SU 
REALIAIS PATYRIMAIS VAIKYSTĖ-
JE IR ŠIUO METU

POKALBIS APIE STEREOTIPUS IR 
JŲ ĮTAKĄ MUMS + JAUSMŲ RATO 
PRISTATYMAS

APIBENDRINIMAS

Režisierė: Rachel Daisy Ellis

„Mini Miss“

Trukmė: 15 min.

Šalis: Brazilija

Metai: 2018m.

Metodas tinka šiems dalykams: etikai, psichologijai, socialinei pedagogikai, klasės 
valandėlei

Grupės dydis: iki 30 paauglių

Filmas skirtas: 5–8 klasių moksleiviams

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė laisvai reikšti nuomonę, teisė į savo kūną, 
teisė į asmeninį gyvenimą

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai:
- Suteikti galimybę dalyviams pasidalinti jausmais, emocijomis ir įspūdžiais po fil-
mo.
- Supažindinti su lyčių stereotipais, jų įtaka mūsų gyvenimams bei kaip galima atsi-
spirti lyčių stereotipų daromai įtakai.
- Skatinti suprasti, kad jos / jie yra savo kūnų šeimininkės (-ai).
- Suprasti, kas yra smurtas lyties pagrindu ir kaip jam atsispirti.

Užsiėmimo trukmė: pasiruošimas – 5 min., įvadas – 5 min., filmo rodymas – 
15 min., filmo aptarimas – 15 min., pokalbis po filmo – 15 min., apibendrinimas – 
5 min.



Metodinė priemonė filmui „Mini Miss“ aptarti  |  7 6  |  Metodinė priemonė filmui „Mini Miss“ aptarti

ĮVADAS

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI*
*Prieš prasidedant pamokai

UŽDUOTIS

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:
2 pamokų struktūra

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?LAIKAS

FILMO PERŽIŪRA Paruoštas rodyti filmas, kompiu-
teris, ekranas, projektorius

Paruošti klausimai diskusijai

Konferencinės lentos lapai, marke-
riai, popierinė lipni juosta

Sukarpyti veiklų / apibūdinimų 
lapeliai, ratu sustatytos kėdės

Paruošti galutinės refleksijos klau-
simai

FILMO APTARIMAS SIEJANT JĮ 
SU REALIAIS PATYRIMAIS VAI-
KYSTĖJE IR ŠIUO METU

POKALBIS APIE STEREOTIPUS + 
JAUSMŲ RATO PRISTATYMAS IR UŽ-
DUOTIS APIE STEREOTIPUS ARBA 
UŽDUOTIS APIE SMURTĄ LYTIES 
PAGRINDU

UŽDUOTIS APIE DU PASAULIUS

APTARIMAS IR APIBENDRINIMAS

ĮSPĖJIMAI/PASTABOS MOKYTOJAMS
RUOŠIANTIS FILMO PERŽIŪRAI:

varbu nepamiršti, kad susėsti ratu reikia norint sukurti jaukesnę atmosferą bei užtikrin-
ti geresnį kontaktą tarp dalyvių, nes taip yra matomi visų dalyvių veidai, emocijos. Taip 
pat verta trumpai pakalbėti apie susitarimus, kurių laikysimės visi kartu per užsiėmimą, 
pvz.: „kalbame po vieną“, „išklausome vieni kitus / kitas“, „gerbiame kito / kitos nuomo-
nę“. Taip pat svarbu perklausti pačių dalyvių, galbūt jie / jos turi pasiūlymų dėl susitari-
mų, kuriuos svarbu įtraukti, kad grupėje jaustųsi saugiai.

FILMO APRAŠYMAS:

Tarp spindesio ir žavesio, filmo kūrėjai rodo tikras ir nesumeluotas 3–5 metų mergaičių 
varžybas dėl karūnos „Mini Miss Baby Brasil“. Filmas, kuris mums pateikiamas iš 4 metų 
amžiaus vaiko perspektyvos, suteikia unikalią galimybę prisiliesti prie mažo vaiko patir-
ties ir atsiradusio pasipriešinimo pasauliui, kuriame vyrauja suaugusiųjų normos, norai 
ir taisyklės. 

Filme pasakojama apie Brazilijoje vykstantį grožio konkursą, kuriame dėl karūnos varžo-
si 3–5 metų mergaitės. Filme rodoma visa vaiko patirtis nuo pirmųjų interviu su atrankos 
komisija, pasiruošimo konkursui, bendravimo su kitomis konkurso dalyvėmis, iki paties 
konkurso užkulisių. Įdomiausia tai, jog visas vaizdas ir išgyvenimai perduodami įsijautus 
į mažų mergaičių patirtį ir matant pasaulį pro jų akis. 
Filme nagrinėjama plona riba tarp suaugusių ir vaikų pasaulių, tarp to, ką dar galime 
laikyti vaikiškais žaidimais, o ką – suaugusiųjų gyvenimo peripetijomis. Parodomas pa-
saulis, kuriame ne visuomet leidžiama būti savimi, ne visuomet leidžiama jaustis, kaip tu 

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:

patalpa turėtų būti tokia, kad būtų galimybė susėsti ratu visiems mokiniams. Reikalingas 
projektorius, ekranas, konferencinės lentos lapai, markeriai, paprasti lapai.

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA
IR KONTEKSTAS:
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Ruošdamasis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorė (-ius) turė-
tų žinoti, kaip apibūdinti kai kurias svarbias sąvokas:

nori, galų gale – ne visuomet leidžiama būti vaiku. 
Lyčių stereotipai, vaikų lytiškumas, jo supratimas, suaugusiųjų įtaka vaikams – tai temos, 
kurios per trumpą laiką persipina galvose ir iškyla paprasti, bet svarbūs klausimai – kiek 
suteikiame vaikams laisvės būti savimi? Ar gerbiame jų ribas? Ar pritariame, jog vaikų 
kūnai priklauso tik jiems? O gal suaugusieji žino geriau? 

Lytiškumas – kas tai?

Tai – viena iš žmogaus sudėtinių dalių. Ji atsiskleidžia per lytinį tapatumą (identitetą) – 
t. y. savęs suvokimą, kaip berniuko, vaikino, vyro ar mergaitės, merginos, moters ar kitos 
lyties asmens, per aplinkinio pasaulio suvokimą, per lytinius organus ir fizinius pokyčius, 
savo kūno suvokimą ir gebėjimą jį priimti, per santykį su kitu asmeniu, gebėjimą ir porei-
kį mylėti, dalintis emociniu artumu su kitais. 

• Maždaug 3–5 metų vaikų lytiškumas gali reikštis ir tokiais būdais, kaip suaugusiųjų 
elgesio imitavimais. 
• 2–5 metų vaikai pradeda atpažinti moterims ir vyrams priskiriamas roles.
• Ties 4 – tais metais pradeda suprasti privatumo klausimus ir jo svarbą.

Kas yra smurtas lyties pagrindu?

Tai prieš asmenį nukreiptas smurtas dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lyties raiš-
kos arba darantis neproporcingą poveikį tam tikros lyties asmenims. Smurtas lyties pa-
grindu yra priskiriama prie diskriminacijos formų ir pažeidžia žmogaus teises. Smurtas 
lyties pagrindu tampriai susisiejęs su patyčiomis lyties pagrindu, kurios dažnai vadina-
mos nematomos, nes dažnai vaikai ar paaugliai susilaukia įvairių komentarų, atstūmimo 
ar pašaipų dėl to, kad pasirinko vienaip ar kitaip šukuotis, rengtis, su kuo draugauti ar 
žaisti. Taigi lyčių stereotipai ir jų taikymas yra neatsiejami nuo smurto lyties pagrindu. 

Kas yra stereotipai?

Tai – žmonių apibūdinimas pagal priklausymą tam tikrai grupei, nepaisant jų individualių 
savybių ar bruožų. Stereotipai nėra faktai ar tikrovės reiškiniai, jie taikomi didelėms žmo-
nių grupėms apibrėžti, sukategorizuoti, taip jie tampa plačiai naudojami ir visiems priei-
nami, ne(be)kvestionuojant individualių asmenų savybių. Dažniausiai stereotipai nekinta, 
jie išlieka vienodi ir yra taikomi visiems tos grupės nariams.

• Dažnai stereotipai naudojami dėl to, jog mums tampa sunku priimti, suprasti visą 
skirtingą informaciją apie žmones pasaulyje, todėl yra paprasčiau mąstyti grupėmis 
arba junginiais.
• Stereotipai labai dažnai atsiranda ir todėl, kad mes iki galo nesuprantame kito žmo-
gaus elgesio motyvų arba manome, kad suprantame, tačiau interpretuojame savaip, 
todėl dažnai būna lengviau savo žinias apibendrinti, o asmenį palyginti su grupe, kuriai 
priskyrėme. 

Kas yra lyčių stereotipai?

Tai – išankstinės mintys ir įsisenėję įsitikinimai, kaip turėtų ar neturėtų atrodyti vyras ir 
moteris, kaip jis ar ji turėtų ar neturėtų elgtis, kalbėti, bendrauti su kitais. Toks mąsty-
mas riboja mūsų galimybes atskleisti bei ugdyti savo gebėjimus, pomėgius, interesus, 
naujus įgūdžius. 

• Lyčių stereotipai stipriai atsiliepia švietimo srityje, kurioje dažniausiai yra sakoma, 
jog mergaitėms / merginoms / moterims geriau sekasi humanitariniai mokslai, tuo 
metu berniukams, vaikinams, vyrams – tikslieji mokslai. Tokie žalingi įsitikinimai ne 
tik neleidžia ugdyti naujų gebėjimų, tačiau ir užkertą kelia į įvairiapusį būsimą profe-
sijos pasirinkimą. Šie įsitikinimai taip pat daro įtaką patyčių atsiradimui, kuomet su 
rūpyba susiję pomėgiai tarp berniukų / vaikinų / vyrų laikomi „nevyriškais“, o su tech-
nologijomis tarp mergaičių / merginų / moterų – „nemoteriškomis“. 
• Vėliau lyčių stereotipai persikelia ir į darbo rinką, kurioje moterys dažniau vertina-
mos pagal jų fizinį patrauklumą, o vyrai – pagal sėkmę ir pasiekimus karjeroje. Svarbu 
suprasti, kad lyčių stereotipai karjeroje pasižymi ir tuo, jog moterys mažiau domisi 
karjera ir aukštesnėmis pareigomis nei vyrai. 
• Labai dažnai sakoma, jog yra tam tikros įgimtos priežastys, nulemiančios lyčių sme-
genų veiklos skirtumus, o tai reiškia, jog moterų smegenys geriau pritaikytos empati-
jai ir kalboms, o vyrų – logikai, matematikai ar žemėlapiams. Visgi visa tai yra mitai. • 
Tiek vyrų, tiek moterų smegenys yra plastiškos ir jas formuoja patyrimai, taigi būtent 
lyčių stereotipai, o ne įgimti gebėjimai, nulemia pomėgius ir karjeros pasirinkimus. 
• Vieni dažniausiai naudojamų stereotipų – „berniukai neverkia, o mergaitės negali 
garsiai reikšti nuomonės“ daro įtaką vaiko emociniam intelektui, vaikui sunkiau atpa-
žinti savo ir kitų emocijas, jas įvardinti ir adekvačiai reaguoti į kylančius jausmus.
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KONTEKSTAS LIETUVOJE:

Labai svarbu kalbėti šiomis temomis, nes naujausias lyčių lygybės indeksas parodė, jog 
Lietuva nuo 2005 m. yra šalis, nepadariusi jokio pokyčio lyčių lygybės srityje. Iš kur tai 
kyla? Nuo pat mažumės, kuomet vaikus dažnai įdedame į du stalčius: „rožinius ir mė-
lynus“ – nuo tada prasideda skirtingas požiūris į vaikus, paauglius, vėliau – suaugusius 
žmones. Jau nuo pat mažumės mergaitės yra pratinamos, jog jos turėtų būti identifikuo-
jamos su princesėmis, geromis mergaitėmis, kurios nedūksta ir yra nuolankios. Tačiau 
ką daryti toms mergaitėms, kurios užaugusios nori būti sportininkės arba mokslininkės? 
Kur rasti šių pavyzdžių? Tai filmas, tinkantis vesti diskusiją ne tik apie vyraujančius stere-
otipus, tačiau ir apie tai, kokie visgi norime būti ir ką galime padaryti, kad tokie ir tokios 
būtume. 

KLAUSIMAI ARBA UŽDUOTYS
VAIKAMS / JAUNUOLIAMS:

Paties filmo peržiūra trunka 15 min., todėl užduotys gali būti atliekamos per dvi pamokas, 
taip gilinant žinias, išsamiau aptariant patį filmą, jausmus, emocijas, kylančius po filmo, 
taip pat atliekant gilesnių užduočių. Tačiau esant kitoms sąlygoms, siūlome naudotis ir 
vienos pamokos užsiėmimų struktūra, kviečiant jaunuolius aktyviai dalytis savo patirtimi.

Vienas veiksnių, iš kur gali kilti smurtas lyties pagrindu – tai tam tikrų „normų“ neati-
tikimas, priskirtų lyčių vaidmenų nesilaikymas (jie apibrėžia, kas galima berniukui ir ko 
negalima, kas priimtina vyrams, o kas moterims, kokia išvaizda tariamai yra moteriška, o 
kokia – vyriška). Labai dažnai nuo vaikystės išmokstame ignoruoti ir toleruoti tam tikras 
agresijos apraiškas lyties pagrindu ir tiesiog į tai nekreipti dėmesio (pavyzdžiui, berniu-
kas kilsteli mergaitei sijoną, o žmonės sako: „Čia simpatijos rodymas“, arba berniukas 
žaidžia su draugais ir draugėmis namus ir yra išvadinamas „boba“ ir jo niekas neužstoja). 
Tolerancija smurtui didėja kaskart, kai mes nesureaguojame tinkamai į iškilusią situaci-
ją, į bandymą pasišaipyti iš kito žmogaus, neišmokome vaikų ir jaunuolių atpažinti, kada 
kitas asmuo pažeidžia jų psichologines ar fizines ribas ir nemokome pasipriešinti smurto 
apraiškoms bei ieškoti pagalbos. 

  
• Dažniausiai pažeidžiamiausios smurto situacijose būna mergaitės, nes stereotipiš-
kai jos yra auginamos būti nuolankiomis ir klusniomis, ramiomis, geromis ir garsiai 
nereiškiančiomis savo nuomonės, todėl atsidūrusios nemalonioje situacijoje jos daž-
nai negali apsiginti. 

Seksizmas – viena iš smurto lyties pagrindu formų, nukreiptų į diskriminaciją ir neapy-
kantą lyties atžvilgiu, ignoruojant kitas asmens savybes, o šią smurto formą galima su-
tikti tiek fizinėje, tiek virtualioje aplinkose. Seksizmas apima: 

• Kito asmens gėdijimą, kad jis ar ji neatitinka tam tikrų normų („vaikinai nenešioja 
ilgų plaukų“, „mergaitės negali nešioti apdribusių drabužių“, „pati kalta jeigu prie ta-
vęs priekabiavo – pažiūrėk, kaip rengiesi“ ir pan.);
• Gėdijimą arba pašaipas dėl kūno formų („toks storas, kad net saulės nesimato“, „ta 
tai atrodo kaip stora karvė“ ir pan.);
• Intymių nuotraukų paviešinimas, siekiant keršto;
• Seksualinio pobūdžio komentarai, kurie kelia grėsmė būti išprievartautam;
• Agresyvūs, nepagarbūs, pašaipūs komentarai dėl išvaizdos, seksualumo, seksuali-
nės orientacijos ar lyčių vaidmenų;
• Sugalvoti komplimentai ar juokeliai, kuomet kartu su humoru siekiama žeminti žmo-
gų ar iš jo juoktis;
• Aukos kaltinimą ir pakartotinę viktimizaciją.
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FILMO PERŽIŪRA:

Prieš žiūrint filmą, moderatorė (-ius) gali užduoti vaikams užduotį, kad jie atrastų, kaip 
jaučiasi ir ar yra kokios nors filmo vietos, kurios kelia diskusiją.

FILMO APTARIMAS:

Svarbu suprasti, kad klausimai rekomendacinio pobūdžio – išsivysčiusi diskusija pokalbį 
gali nukreipti visai kita linkme, todėl svarbu, kad moderatorė (-ius), atsižvelgdama (-as) į 
grupės dinamiką, diskusiją vestų ten, kur norisi grupei, taip pat galima pagalvoti visiškai 
naujų klausimų. 

Pasibaigus filmui paklausiame vaikų, kaip jie jaučiasi. Apie ką buvo parodytas filmas? 
Kaip jie mano, kokios pagrindinės temos aptariamos filme? Kas labiausiai užstrigo iš viso 
filmo? Su kuo labiausiai jie / jos sutinka, su kuo labiausiai nesutinka? Kaip jie / jos galvo-
ja – ar norėtų būti tų mergaičių vietoje filme? Kaip jie / jos mano – kokią žinutę skleidžia 
šis filmas? Ar kada nors buvo situacija, kai jų atsakymas buvo negirdimas artimųjų (šioje 
vietoje galima duoti pavyzdį, apie šeimos šventes, kurių metu vaikų primygtinai prašoma 
sveikinantis pabučiuoti artimąjį, o jeigu vaikas nesutinka, subarama, jog tai nemandagu? 
Kaip jie  /  jos jautėsi tuo metu, kai jų balsas buvo neišgirstas? Ar buvo filme kuri nors 
vieta, kurioje buvo atspindėtas šis veiksmas? Kokį pasaulį primena filmas – vaikų ar su-
augusiųjų? Ar šiuose dviejuose pasauliuose galioja skirtingi susitarimai, o gal vyrauja 
taisyklės? Ar yra noras kuo greičiau suaugti? Kodėl? 

POKALBIS APIE STEREOTIPUS IR JŲ ĮTAKĄ MUMS + JAUSMŲ 
RATO PRISTATYMAS:

Jeigu vyksta tik diskusija: pristatyti dalyviams, kas yra stereotipai apskritai, o kas yra ly-
čių stereotipai, galime paklausti vaikų, kokių stereotipų, skirtų merginoms ir vaikinams, 
yra girdėję. 

Moderatorė (-ius) gali vesti diskusiją apie tai, kaip paaugliams atrodo, iš kur gali kilti 
stereotipai ir kaip jie kyla (galima duoti pavyzdį – iš reklamų, kuriose vaizduojami rožiniai 
žaislai mergaitėms ir mėlyni berniukams arba iš mūsų komentarų, kad mergaitės gali 
vieną, o berniukai – kitą). 

Galima užduoti klausimą apie tai, kokie galimi grožio standartai suaugusiųjų pasaulyje ir 
kaip jie / jos reagavo, kai matė, jog 3–5 metų mergaitės yra padažytos, kaip suaugusios 
moterys, o taip pat – kokie yra berniukų / vaikinų / vyrų grožio standartai?. Ar tai gali da-
ryti įtaką būsimiems mergaičių pasirinkimams, savęs priėmimui? Kodėl? Parodykite iš 
anksto pasiruoštas stereotipines nuotraukas (pavyzdžiui, jog mergaitė, apsirengusi roži-
ne balerinos suknele, o berniukas – futbolinininko aprangą) – užveskite diskusiją apie tai, 
ar berniukai ir mergaitės vienodai gali rinktis užsiėmimus? Kodėl? 

Veskite diskusiją ir apie smurtą lyties pagrindu: pirma paklauskite ar apskritai dalyviai 
yra girdėję tokį terminą. Pristatykite termino reikšmę ir  geresniam supratimui panaudo-
kite pavyzdį: „berniukas grįžta iš mokyklos su mėlyne, nes buvo užpultas dėl jo kuprinės 
su princese Elza“ arba „mergaitė nuolat susiduria su tokiais komentarais, kaip [jau šita 
tai atrodo kaip bernas nusikirpus plaukus] arba [plokščia, kaip lenta]“.

Paklauskite, ar kas nors iš dalyvių yra susidūręs su panašiais komentarais ar patirtimis. 
Jeigu grupėje jaučiate įtampą – paprašykite kad grupės dalyviai užsimerktų ir pakeltų 
ranką, kas yra susidūręs (-usi) su panašiais komentarais. Taip užtikrinsite vieni kitų ano-
nimiškumą.

TAIP PAT SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ
Į KAI KURIAS FILMO VIETAS:

 01:00 min. Komisija pasako Larai, jog ji atrodo kaip Barbė, Lara atkreipia dėmesį, 
kad Barbės yra tylios, o ji nėra tyli. Kaip manote ar mūsų visuomenėje visiems leidžiama 
būti garsiems? Mergaitėms / merginoms ar berniukams / vaikinams labiau priimta būtų 
išdykusiems / garsiems? Kodėl? Kaip jūs norėtumėt kad būtų?

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

Sustatykite kėdes ratu, pasidėkite visas reikalingas priemones.

ĮVADAS Į FILMĄ:

Pasisveikinkite su mokiniais, papasakokite ką šiandien veiksite su mokiniais. Pristaty-
kite, jog filmas, kurį žiūrėsite „Nepatogaus kino klasės“ platformoje – tai yra viena iš 
„Nepatogaus kino“ festivalio, kuris per dokumentinius filmus kalba apie žmogaus teises, 
dalių. Papasakokite, kad žiūrėsite filmą apie mažų mergaičių grožio konkursą Brazilijoje 
ir jų patirtį per pasirengimo konkursui periodą, ir kad ši peržiūra truks apie 15 min., o 
vėliau lauks diskusija ar diskusija ir užduotys.
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 03:00 min. Komisija vienai dalyvei sako: „Tu negali būti graži ir kukli“. Šioje dalyje 
galime su dalyviais aptarti jausmų ratą. Kiek jausmų jie žino, kiek gali įvardyti. Kaip jiems 
sekasi įvardyti savo jausmus? Ar su jais / jomis yra kalbamasi apie jausmus ir jų išraiška? 
Kokius jausmus jiems kelia pasakymas, kad negali būti graži ir kukli? Kaip jie / jos mano, 
kas nustato šias „taisykles“? Ar mergaitės / merginos ir berniukai / vaikinai turi tas pa-
čias galimybes reikšti jausmus? 

 04:20 min. Mergaitės atsiduria limuzine, kuriame turi galimybę atsigerti vaikiško 
šampano iš taurių. Kai kurios mergaitės į tai reaguoja: „Į sveikatą“ (imituodamos alkoho-
lio gėrimą), „Aš maniau, kad čia tikras alkoholis“, „Alus!”. Kaip manote, kokią įtaką vaikui 
gali padaryti „ įdėjimas“ į tokį parodomąjį gyvenimą? Kaip manote, kas gali nutikti, jeigu 
vėliau vaikas nebetenka galimybės dalyvauti panašiuose konkursuose?

1. Užduotis apie stereotipus:

Suskirstome dalyvius į kelias grupes (atsižvelgiant pagal dalyvių kiekį filmo peržiūroje, 
grupes skirstome po 4–5 dalyvius). 

Kiekvienai grupei duodame po konferencinės lentos lapą, markerių. Paprašykite padalin-
ti lapą pusiau. Duokite 5–7 minutes ant lapų vienos pusės surašyti visus stereotipus, ku-
riuos priskiriame mergaitėms / merginoms / moterims ir berniukams / vaikinams / vy-
rams (pvz., „mergaitės turi dėvėti sukneles ir sijonus“, „berniukai negali verkti“ ir pan.).

Skatinkite vaikus surašyti ne tik išvaizdos bruožus ir standartus, tačiau ir elgesį, kurio 
tikimasi iš vienos ar kitos lyties, jausmų ir emocijų raiškos, kurios tikimasi priklausomai 
nuo lyties, žaidimų, kurie „skirti“ vienai ar kitai lyčiai ir pan.

Ant kitos lapo pusės paprašykite, kad vaikai surašytų tokias savybes, išvaizdos bruožus, 
elgesį, užsiėmimus, kurie, nesivadovaujant stereotipams, galėtų būti priskirti mergai-
tėms / merginoms / moterims, berniukams / vaikinams / vyrams.

Po skirto laiko pakvieskite grupes grįžti į bendrą ratą. Tegul kiekviena grupė pasidalina 
savo sudarytais sąrašais.

2. Linija – užduotis apie smurtą lyties pagrindu:

Užduotis skirta atpažinti smurto lyties pagrindu reiškinį. Erdvėje ant grindų prilipdykite 
popierinės lipnios juostos liniją. Paprašykite grupe pasiskirstyti per pusę ir pakvieskite 
atsistoti abejose linijos pusėse. Tegu grupės nariai žengia du žingsnius atgal. Jūs skai-
tysite teiginius, ir jeigu dalyvis (-ė) yra patyręs (-usi) ar susidūręs (-usi) su tokia situacija 
– turi priartėti prie linijos (teiginius galite rasti skiltyje „Priedai).

Leiskite dalyviams šiek tiek pabūti, apsižvalgyti, paklauskite, galbūt kažkas norėtų pasi-
dalinti savo išgyvenimais. Po pasidalinimo, tegu dalyviai grįžta į savo vietas. Kai pabaigsi-
te užduotį, kvieskite visus susėsti ratu.

Paklauskite, kaip jie jaučiasi. Koks jausmas užplūsta girdėti savo patyrimus? Koks jaus-
mas yra artėti prie linijos? Kokius jausmus jaučiu matydamas (-a), jog aš ne vienas (-a), 
kuris (-i) patyrė panašias situacijas? Kaip dažnai yra paprasta atpažinti, jog tai smur-
tas lyties pagrindu? Kaip dalyviai mano, ką vertėtų / reikėtų daryti, kad tokios situacijos 
nesikartotų? Kaip dalyviai mano, koks jų indėlis stabdant smurtą lyties pagrindu? Kaip 
dalyviai mano, kas padėtų geriau atpažinti smurtą lyties pagrindu? Ar jie / jos žino, kur 
kreiptis, patyrus smurtą lyties pagrindu? 

UŽDUOTYS

Užduokite rekomenduojamus klausimus:
•  Kaip jautėtės pildydami sąrašus?
•  Kurį sąrašą pildyti buvo lengviau / sunkiau? Kodėl?
•  Ar sąrašai panašūs / skiriasi?
•  Kiek sąrašų punktų sutampa / skiriasi?
•  Kaip manote, kodėl?
•  Kas atsitiktų, jeigu mūsų visuomenėje nebūtų
    nei stereotipų, nei nustatytų grožio standartų?
•  Kaip tokie stereotipai gali mums kliudyti
    bendraujant su kitais, priimant save? 



Metodinė priemonė filmui „Mini Miss“ aptarti  |  17 16  |  Metodinė priemonė filmui „Mini Miss“ aptarti

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 neišspręstų ar nepaklaustų klausimų?
  •   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 disku-
siją. Kvieskite pasisakyti dalyvius pasakant jų vardą – tokiu būdu suteiksite atsakomybę. 
Rekomendacija – naudokitės „kambariais“ – šios priemonės leidžia dalyvius išskirstyti 
mažesnėmis grupelėmis ir dalintis patirtimi su mažesne dalimi dalyvaujančių. Taip gali 
būti užtikrinamas jaukesnis ir saugesnis pasidalinimas bei platesnis aptarimas. 
Jeigu vykdote užduotis, kurioms reikia fizinio judėjimo – naudokite diskusiją (pvz., užduo-
tis „Du pasauliai“ – perskaitykite teiginį ir paprašykite, kad dalyviai online platformoje 
sureaguotų, kurie įdėtų teiginį į vaikų pasaulį (arba suaugusiųjų pasaulį). Paklauskite, 
kodėl. Vystykite diskusiją ir įtraukite kitus dalyvius.)

3. Užduotis apie du pasaulius:

iš anksto pasiruoškite tam tikrus teiginius, apie du skirtingus pasaulius (vaikų ir suaugu-
sių) ir juos susikarpykite. 

Šiai užduočiai išdėliokite sukarpytus užverstus teiginius ant žemės. Teiginių pavyzdžiai: 
„Privaloma dažytis“, „Galima būti išdykusiems (-ioms)“, „Reikia būti pasitempusiems 
(-ioms)“, „Negalima elgtis, kaip norisi“ ir pan. (teiginius galite rasti skiltyje „Priedai“).

Kvieskite ratu sėdinčius mokinius po vieną (jeigu yra daugiau mokinių- savanorius) ateiti 
prie užverstų teiginių, paimti kurį nori lapelį, atversti ir perskaityti teiginį.

Tuomet paprašykite teiginį priskirti vaikų ir suaugusiųjų pasauliui ir kodėl jis buvo pri-
skirtas būtent tam pasauliui.

Veskite diskusiją remdamiesi tokiais klausimais, kaip: „Kaip jautiesi gavęs (-usi) tokį tei-
ginį?“, „Kaip manai, kas nustato, ką galima daryti vienam ar kitam amžiui, o ko negali-
ma?“, „Kaip manai, kuris pasaulis turi daugiau laisvės / suvaržymų?“, „Kaip manai, ar 
kiekvienam pasauliui reikalingos ribos ir kodėl?“ ir pan.

Kvieskite diskusijai apie tai, kodėl vaikų pasaulyje dar yra tam tikros ribos, kodėl jų reikia 
ar nereikia, kodėl ilgainiui tos ribos keičiasi, kokios ribos atsiranda suaugusiųjų pasauly-
je, kas yra atsakingi už šių ribų sukūrimą ir išlaikymą, kodėl svarbu suprasti, kad jų kūnai 
ir sprendimai priklauso tik jiems. 

Alternatyvi / tęstinė užduotis - sutinku / nesutinku:

Moderatorė (-ius) prieš filmo peržiūrą pasiruošia įvairių teiginių apie aptariamas temas 
(stereotipai, grožio standartai, amžius, lytiškumas). Visus dalyvius pakviečiame sustoti į 
puslankį arba išsidėstyto po erdvę.

Dalyviams pristatome, jog vienoje erdvės pusėje yra „Sutinku“, kitoje erdvės pusėje – 
„Nesutinku“ (jeigu patogiau, galime užsiklijuoti lapus su šiais žodžiais, kad būtų lengviau 
atskirti. Tuomet moderatorė (-ius) užduoda klausimą ir paprašo grupę pasirinkti savo 
pusę. Kai dalyviai jau yra pasirinkę savo puses, kviečiame pasidalinti, kodėl jie / jos atsi-
stojo būtent čia. 

Pavyzdiniai teiginiai:
  •   Manau, kad dažymasis – tik mergaičių / merginų reikalas.
  •   Manau, kad būnant vaiku buvo gerbiamos mano ribos.
  •   Grožio konkursai atneša daugiau pasitikėjimo savimi.
  •   Grožio konkursai skirti tik mergaitėms / merginoms / moterims.
  •   Manau, kad berniukai / vaikinai / vyrai taip pat turi grožio standartus.
  •   Vaikų nuomonės reikia klausyti.
  •   Vaikai patys gali spręsti apie savo kūnus. 
  
Po visų pasidalinimų kviečiame grupę grįžti į ratą. Vyksta užduoties aptarimas: kaip jau-
tėsi dalyviai? Kas labiausiai nustebino  /  nenustebino? Ar buvo akimirkų, kai nežinojo, 
kurią pusę pasirinkti? Kaip jautėsi tuomet? Kas padėjo apsispręsti? 
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PATARIMAI VEDANTIEMS / MOKYTOJAMS:

Kvieskite, tačiau neverskite mokinių įsitraukti į diskusiją. Galite paklausti rečiau bešne-
kančių dalyvių: „Gal norėtum pasakyti savo nuomonę“ arba „Kviečiu pasidalinti savo nuo-
mone“. Turėkite su savimi minkštą nedidelį žaislą arba kokį nors kitą objektą, kuris taps 
„kalbėjimo objektu“ (vaikas, turintis objektą gali kalbėti) – taip tam tikra įtampa ir neri-
mas persiduoda žaislui ir lieka mažiau vaikui, todėl dalyviams bus paprasčiau atsakinėti 
į klausimus (jeigu yra daugiau dalyvių – aptarimą organizuokite mažesnėse grupelėse).
Svarbu, kad laisvai ir jaukiai jaustumėtės su aptariamomis temomis, tad prieš filmo per-
žiūrą pasinagrinėkite likusius neaiškumus ar pasirinkite daugiau medžiagos, kad galėtu-
mėte atsakyti į iškilusius klausimus. 

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. 

Metodika parengta įgyvendinant projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplin-

koje“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014-2020) lėšomis (sutarties su Europos 

Komisija Nr. 856741 – LGKT_GBV – REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018). Metodikos turinys atspindi tik renginio organizatorių nuomonę ir 

požiūrį. Europos Komisija neatsako ir neprisiima atsakomybės už jo turinį.

DAUGIAU INFORMACIJOS:

Pasiruošti temoms gali padėti:
•  https://www.upc.smm.lt/naujienos/seminaras/lytys2/2016-02-24-seminaro-pateik-
tis-L.Stundze.pdf (stereotipų tema)
•  https://pdf.viko.lt/media/uploads/sites/9/2016/01/Zurnalas_2-161208.pdf (stereotipai)
•  https://eige.europa.eu/lt (lyčių stereotipai)
•  https://www.fema.lt/blog/2020/02/28/lyciu-stereotipai-gadina-santykius-yes/ (lyčių 
stereotipai)
•  http://www.ivairovesnamai.lt (lytiškumas)
•  https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/
Patarimai%20mokytojams_Lytiskumo%20ugdymas%20ir%20rengimas%20%C5%A1ei-
mai_2017-12-23.pdf (lytiškumas)

Metodinę priemonę rengė lytiškumo ugdymo mokymų vadovė Lina Januškevičiūtė

https://www.upc.smm.lt/naujienos/seminaras/lytys2/2016-02-24-seminaro-pateiktis-L.Stundze.pdf
https://www.upc.smm.lt/naujienos/seminaras/lytys2/2016-02-24-seminaro-pateiktis-L.Stundze.pdf
https://pdf.viko.lt/media/uploads/sites/9/2016/01/Zurnalas_2-161208.pdf
https://eige.europa.eu/lt
https://www.fema.lt/blog/2020/02/28/lyciu-stereotipai-gadina-santykius-yes/
http://www.ivairovesnamai.lt 
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Patarimai%20mokytojams_Lytiskumo%20ugdymas%20ir%20rengimas%20%C5%A1eimai_2017-12-23.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Patarimai%20mokytojams_Lytiskumo%20ugdymas%20ir%20rengimas%20%C5%A1eimai_2017-12-23.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/Patarimai%20mokytojams_Lytiskumo%20ugdymas%20ir%20rengimas%20%C5%A1eimai_2017-12-23.pdf
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PRIEDAS NR. 1:
Užduotis „Linija“:

Su juo�/ ja nedraugausiu, nes 
elgiasi kaip merga�/�bernas.

Jeigu nesi stiprus – tu netikras 
vaikinas.

Tu privalai nusileisti vaikinui, 
nes esi moteris.

Negaliu elgtis, kaip man 
norisi. 

Galiu laisvai elgtis su pinigais. 

Galiu laisvai pasirinkti, kaip 
noriu apsirengti. 

PRIEDAS NR. 2:
Užsiėmimo „Du pasauliai“ teiginiai:



PRIEDAS NR. 3:
Jausmų ratas:


