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Šalis: Čekijos Respublika

Metai: 2017m.

Grupės dydis: iki 30 filmo peržiūros dalyvių.

Temos: skaitmeninis pasaulis, virtuali realybė, populiarumo, viešumo kaina, 
saugumas internete, elektroninės patyčios, komentarai, kompiuteriniai žaidimai 
ir priklausomybė nuo jų, sekstingas, seksualinis priekabiavimas internete, 
kritinis mąstymas, drąsa kreiptis pagalbos. Taip pat: fizinė ir psichikos sveikata 
interneto iššūkių srityje (judėjimo ir miego trūkumas, nesveikas maistas, 
patiriamas stresas, nuolatinis nerimas). Bendravimo etiketas internete (ypač su 
nepažįstamaisiais).

Metodas tinka šiems dalykams: etika, psichologija, klasės valandėlės, socialinė 
pedagogika, informacinės technologijos.

Filmas skirtas: 6–11 klasių moksleiviams.

Režisėrė: Kateřina Hager

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė į privatumą, teisė į savo kūną, teisė būti 
pamirštam (internete), teisė į informaciją ir švietimą, bendros žmogaus ir vaiko 
teisės.

Fimlos peržiūros / užsiėmimo tikslai

• Kritiškas požiūris. Mokytis kritiškiau žvelgti į skaitmeninį pasaulį ir atsakingai 
vertinti galimybes, kurias jis atveria. Mokytis kritiškai vertinti kontaktus ir 
nepažįstamus asmenis internete. 

• Balansas. Suprasti ir įvertinti realaus ir virtualaus pasaulio veiklų pusiausvyros 
svarbą. Žinoti apie poveikius fizinei ir psichikos sveikatai. 

• Vieno „klik“ galia. Pakviesti peržiūros dalyvius susimąstyti apie tai, kokią galią 
internete turi vienas kliktelėjimas.

• Pagalba. Paskatinti aptarti būdus ir vietas, kaip ir kur galima kreiptis pagalbos, 
susidūrus su iššūkiais virtualioje erdvėje bei paskatinti ta pagalba naudotis. 
Aptarti priklausomybės nuo interneto, e.  patyčių prevencijos klausimus. 

Užsiėmimo trukmė: 2 valandos.
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Pasiruošimas filmo 
peržiūrai

FILMO IR ĮSPŪDŽIŲ  
APTARIMAS 
Bendroje grupėje, sėdint ratu: 
pasidalinimas asmeninėmis 
(arba žinomomis) skaitmeninio 
gyvenimo patirtimis, jausmais 
ir mintimis, remiantis priedo 
Nr.  1 turiniu. (10  min.)

Mokiniai susėda grupelėmis po 
4–-5, ir diksutuoja remdamiesi 
priedo Nr.  2 klausimais. (15  
min.)

Bendru sutarimu kiekvienoje 
grupelėje parengiamas (per 5  
min.) rekomendacijų ateities 
kartoms sąrašas.

Grupelės pristato viena kitai 
(pvz.: pristatymai vyksta tarp 
2–-3 grupelių) svarbiausius 
dalykus, susijusius su 

rekomendacijomis (10  min.)

5min.

40min.

5min.

5min.

60min.

5min.

Įžanga prieš filmą 

APIBENDRINIMAS 

Užsiėmimo 
vedantysis 
apibendrina jaunimo 
išsakytas mintis, 
akcentuodamas 
filmo peržiūros 
tikslus (žr.  aukščiau). 
Pageidaujantys 
diskusijos dalyviai 
išsako savo 
apibendrinančias 
refleksijas.

FILMO PERŽIŪRA

Filmo trukmė – 
52  min., reiktų 
numatyti 3 
minučių trukmės 
pertraukėles po 
kiekvienos filmo 
dalies (17:20, 37:03, 
52:07)

PERTRAUKA

Paruošta erdvė peržiūros 
dalyviams, projektorius, 
kompiuteris, ekranas. 
Atspausdinkite iš anksto 
visus 3 priedus. Prieš 
peržiūrą išdalinkite 
kiekvienam dalyviui 
priedo Nr.  1 lapus. 

Pasidalinimas pagal 
priedo Nr.  1 klausimus ir 
dalyvių atsakymus.

Diskusijos grupelėse 
pagal Priede Nr.  2 
esančius klausimus.

Pasibaigus diskusijų 
laikui, parengiamas 
rekomendacijų ateities 
kartoms sąrašas (priedas 
Nr.  3)

Peržiūros dalyviams parengta 
ir išsiųsta filmo peržiūros 
nuoroda, visi 3 priedai ir 
virtualių susitikimų platformos 
nuoroda, kurioje visa grupė 
prieš filmo peržiūrą aptars 
užsiėmimo eigą bei susitiks 
padiskutuoti po peržiūros. 

Visas filmo ir įspūdžių 
aptarimas vyksta bendroje 
grupėje. 

Pasidalinimas pagal priedo 
Nr.  1 klausimus ir dalyvių 
atsakymus.

Diskusija pagal priedo Nr.  2 
klausimus. Dalyviai diskutuoja 
keldami ranką ir dalindamiesi 
mintimis arba rašydami į 
pokalbių laukelį. 

Norint užsiėmimą padaryti 
dar interaktyvesnį, galima 
pasinaudoti  grupinio 
balsavimo platforma, pvz., 
SLIDO, https://www.sli.do/

Čia galima įkelti keletą 
klausimų iš priedo Nr.  2 ir 
pateikti dalyviams. 

Reikalingas paaiškinimas 
dalyviams, kaip vyks 
peržiūra.

Reikalingas paaiškinimas 
dalyviams, kaip vyks 
peržiūra.

Kompiuteris, interneto 
ryšys, paruoštas 
rodymui filmas, reikalingi 
lapai ir rašikliai.

Reikalingas paaiškinimas 
dalyviams, kaip vyks peržiūra. 
Nuotolinio užsiėmimo metu, 
dalyviai filmą gali peržiūrėti 
individualiai, be pertraukų 
ir užpildyti priedą Nr.  1. Po 
peržiūros, sutartu laiku, 
susitikę virtualiai, dalyviai 
aptars matytą filmą. 

Užsiėmimo vedantysis 
apibendrina jaunimo 
išsakytas mintis, 
akcentuodamas filmo 
peržiūros tikslus (žr.  
aukščiau). Pageidaujantys 
diskusijos dalyviai išsako 
savo apibendrinančias 
refleksijas, kurias gali pateikti 
žodžiu, pokalbių lange arba 
nurodytame susirašinėjimų 
lauke, pvz., naudojant 
https://www.sli.do/ 

Kompiuteris, interneto ryšys, 
reikalingi lapai ir rašikliai, 
paruoštas rodymui filmas 
(jo nuoroda). Dalyviams 
išsiųstas užduočių lapas, 
priedas Nr.  1. Pildyti jį gali 
atsispausdinę arba atsakinėti 
į klausimus ant atskiro lapo.

Laikas Užduotis Kokių priemonių reikia? Metodo adaptacija dirbant 
nuotoliu, virtualiai 
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Ruošdamasis filmo peržiūrai ir aptarimui, mokytojai /  moderatoriai turėtų žinoti, 
kaip apibūdinti kai kurias svarbias sąvokas: 

YOUTUBERIAI 

Taip vadinami garso ir vaizdo turinio kūrėjai bei valdytojai, kurie naudoja „YouTube“ 
kaip savo komunikacijos platformą. 

ELEKTRONINĖS PATYČIOS (angl. cyberbullying)

Elektroninės patyčios – tai patyčios, vykstančios internete ar kitokioje virtualioje 
erdvėje, kuomet tyčiojamasi elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių 
svetainėse, socialiniuose tinkluose - bei naudojant mobiliuosius telefonus. 
Elektroninėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kaip:

Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kai vaikas yra įžeidinėjamas viešai, kitiems matant 
ar girdint, o tai gali sukelti baimės ir gėdos jausmą patyčias patiriančiam vaikui. 
Pavyzdžiui, socialinio tinklo profilyje yra užrašomi įvairūs keiksmažodžiai, vaikas 
viešai pravardžiuojamas.

Šmeižimas internete, kai apie vaiką ar jų grupę yra skleidžiami gandai. Pavyzdžiui, 
mergaitės du savo bendraklasius vadina  „pora“, siuntinėja kitiems bendraklasiams 
žinutes ir elektroninius laiškus apie tai, taip skleisdamos klaidingą informaciją.

Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito vaiko reputacijai. Elektroninėje erdvėje 
lengva išlikti anonimiškam ir slėpti savo tapatybę, taip pat galima apsimesti tuo, 
kuo iš tikrųjų nesi. Pavyzdžiui, septintokas norėdamas pajuokauti, apsimeta 
savo bendraklase ir jos vardu rašo SMS žinutes kitoms klasės mergaitėms, 
pravardžiuodamas jas įvairiais negražiais žodžiais.

Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama kitiems. Tai gali 
būti asmeninės nuotraukos, video filmukai, prisijungimo duomenys ir kita svarbi 
vaikui informacija, kuria jis nenori dalintis su kitais.

Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, socialiniuose 
tinkluose ir kt.

Ruošiantis filmo peržiūrai Persekiojimas, kuomet grasinama kaip nors pakenkti, tarkime, sumušti, arba 
teigiama, kad vaikas yra paslapčia stebimas.

Įvairių su vaiku susijusių situacijų filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete. 
Vaikas gali būti filmuojamas jam nepatogiose situacijose, pavyzdžiui, netinkamai 
atsakinėjantis pamokoje, prastai atliekantis užduotį kūno kultūros pamokoje, taip 
pat gali būti filmuojami ir viešinami smurtiniai veiksmai prieš vaiką („Elektroninės 
patyčios“ www.bepatyciu.lt )

NEAPYKANTOS KALBA

Neapykantos kalba skatina neapykantą ar prievartą prieš asmenis ar jų grupes 
pagal tam tikrus požymius. Neapykantos kalbos nėra saviraiškos laisvė, todėl 
tokioms kalboms galima teisėtai užkirsti kelią ir už jas bausti.

Sąvoka: neapykantos kalba yra bet kokia neapykantos ir prievartos, nukreiptos į 
asmenį ar jų grupę, kurstymo, skleidimo ar pateisinimo forma, pagrįsta tam tikrais 
požymiais, pavyzdžiui, lytimi, lytine orientacija, rase, etnine grupe, tautybe, kalba, 
socialine padėtimi, religija ar kitais įsitikinimais.

Ką galime laikyti neapykantos kalba? Skirtumas tarp to, kas gali ir negali būti 
laikoma neapykantos kalba, yra labai nedidelis, todėl svarbu tiksliai atskirti 
neapykantos kalbą nuo kitų įžeidžiančio pobūdžio, nepopuliarių ar ekstremalių 
požiūrių ar pareiškimų. Pavyzdžiui, teiginys gali prieštarauti daugumos nuomonei, 
atrodyti įžeidžiantis ir kupinas neapykantos, tačiau juo neapykanta ar prievarta iš 
tikrųjų neskatinama. Neapykantos kalba yra paprastai apibrėžiamas taip: kalba, 
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kuria užpuolamas asmuo ar grupė dėl tokių požymių kaip rasė, religija, etninė 
kilmė, tautinė kilmė, lytis, negalia, seksualinė orientacija arba lytinė tapatybė.

Neapykantos išraiškos formos: neapykantos kalba gali būti ne tik vieši žodiniai 
pareiškimai, bet ir kitos išraiškos formos, pavyzdžiui, nuotraukos, filmai, 
animaciniai filmai ir kt. 

Kriterijai pagal kuriuos galima atpažinti neapykantos kalbą:

Tikslas, kuriuo siekiama šia kalba ar veiksmu. Paprastai tariant, ar siekiama 
kurstyti neapykantą; 

Turinys, kokią žinutę skleidžia kalba ar veiksmas, kokia kalbos forma ar tonas 
vartojamas;

Tikslinė auditorija, kuriai išsakoma kalba arba rodomas veiksmas; 

Kontekstas, kur paskleidžiama ši kalba ar veiksmas (pavyzdžiui, šalies, miesto, 
miestelio kontekstas);

Poveikis, kuris galimas žmogui ar žmonių grupei dėl šios kalbos ar veiksmo. 

(“Kas ta neapykantos kalba ir kaip jos išvengti“ Všį „Žmogaus teisių balsas“, 
Vilnius, 2020, https://issuu.com/ztbalsas/docs/neapykantos_kalba_-_
lithuanian__1_ )

Neapykantos kalba yra nusikaltimas, kuriam valstybė gali teisėtai užkirsti kelią 
arba už jį nubausti. Lietuvos baudžiamoji teisė už neapykantos kalbą numato 

baudą, areštą ar laisvės atėmimą, jeigu kalbos buvo viešos ir jomis buvo siekiama 
pažeminti, sukurstyti diskriminaciją, neapykantą ar prievartą.

Baudžiamosiose bylose, susijusiose su neapykantos kalba, kaltais gali būti 
pripažinti ne tik neapykantos kalbos autoriai. Taip pat galite atsakyti vien už 
neapykantos kalbos skleidimą, jeigu pritariate jų turiniui, pavyzdžiui, pasiūlydami 
priemonę šioms kalboms viešinti arba transliuoti.

Neapykantos nusikaltimai yra skirstomi į dvi kategorijas: 1. Neapykantos 
nusikaltimus, kuriais vadinami bet kurie Baudžiamajame kodekse numatyti 
nusikaltimai, jei jie padaryti dėl šališkumo, išankstinių nuostatų ar neapykantos t. 
t. grupei asmenų. 2. Neapykantos kalbą (kurstymą).

Neapykantos nusikaltimai yra baudžiami pagal Lietuvos baudžiamojo kodekso 
170 straipsnį (kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią 
žmonių grupę)

1.  Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė 
dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar 
kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl 
amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba 
kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai 
priklausančiu asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2.  Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė 
diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, 
seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda 
arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar 
jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, 
neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, 
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
Kompensacija. Nukentėjusieji nuo neapykantos kalbos turi teisę 
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pareikalauti piniginės kompensacijos iš tokių kalbų autorių ar skleidėjų, 
inicijuodami baudžiamąją bylą, taip pat pareikšdami atskirą civilinį ieškinį, 
jeigu jų reikalavimai baudžiamojoje byloje nebuvo iki galo patenkinti. 
Dažniausiai neapykantos kalba ištiriama nagrinėjant baudžiamąją bylą. 
Daugiau informacijos apie tai, kur ir kaip galite pateikti ieškinį patyrus 
neapykantos kalbą rasite internetiniame puslapyje „Žmogaus teisių 
gidas“, www.zmogausteisiugidas.lt. 

ŽODŽIO LAISVĖ

Dirbdami su neapykantos kalbos tema dažnai susiduriame su „žodžio laisvės“ 
argumentais, todėl svarbu suprasti, ne tik neapykantos kalbos, bet ir žodžio / 
saviraiškos laisvės sąvokas. 

Žodžio laisvė– tai laisvė sakyti, rašyti, skaityti ar skelbti tai ką nori; mes 
turėtumėm jaustis laisvai viešai reikšdami įvairiausias idėjas, nuomones 
ir pozicijas. Saviraiškos laisvė – vienas iš pagrindinių mūsų žmogaus teisių 
principų. Taigi kur nubrėžti ribą tarp saviraiškos laisvės ir neapykantos kalbos 
draudimo? Paprastai tariant, saviraiškos laisvė yra su tam tikrais apribojimais, 
nes diskriminacijos dėl kilmės, odos spalvos, religijos ar seksualinės orientacijos 
draudimas, taip pat yra mūsų žmogaus teisių pagrindas. Dirbant su jaunais 
žmonėmis svarbu pabrėžti, jog nors riba tarp diskriminacijos, patyčių, 
neapykantos kalbos ir žodžio laisvės ne visada yra aiški, tačiau egzistuoja gairės 
ir susitarimai, padedantys ją rasti. Užduokite jaunimui klausimą „ar asmens 
baudimas už vagystę ar kelių eismo taisykles yra jo laisvės daryti, ką nori, 
apribojimas“? Taip ir neapykantos kalba yra nesuderinama su pagrindinėmis 

demokratinės visuomenės vertybėmis, todėl valstybė privalo apsaugoti kitų 
visuomenės žmonių teises ir orumą ir užtikrinti socialinę taiką. Norėdama 
tai padaryti, valstybė privalo užkirsti kelią neapykantos kalbai, netolerancijai 
ir diskriminacijai. Todėl neapykantos kalbos apribojimas saviraiškos laisvės 
nepažeidžia.

ŽAIDĖJAI (angl. gamers) 

Žaidėjas yra asmuo, žaidžiantis interaktyvius vaizdo žaidimus kibernetinėje 
erdvėje, ir kuris paprastai žaidžia ilgą laiką (valandomis, dienomis, savaitėmis ir 
pan.). Šiai kategorijai taip pat priskiriami žmonės, kurie žaidžia stalo ir įgūdžių 
reikalaujančius kortų žaidimus tam skirdami daug laiko. 

KIBERNETINIS VILIOJIMAS: seksualinis priekabiavimas internete prie 
nepilnamečio asmens (angl. cyber grooming)

Kibernetiniu viliojimu yra vadinamas procesas, kurio metu yra „draugaujama“ 
su jaunu asmeniu internete, „siekiant kurti seksualinį kontaktą internete arba 
planuojant fizinį susitikimą, kurio tikslas yra seksualinė prievarta”. Su vaiku 
yra susidraugaujama internete užmezgant emocinį ryšį turint seksualinės 
prievartos, seksualinio išnaudojimo ar prekybos žmonėmis ketinimus. 
Pagrindiniai kibernetinio viliojimo tikslai yra: įgyti vaiko pasitikėjimą, išgauti iš 
vaiko intymius ir asmeninius duomenis (dažniausiai seksualinio pobūdžio, pvz., 
seksualinius pokalbius, nuotraukas ar vaizdo įrašus), grasinti ir šantažuoti dėl 
kompromituojančios medžiagos.
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Nusikaltėliai dažnai prisiima netikrą vaiko ar paauglio tapatybę ir kreipiasi į 
savo aukas vaikams pritaikytose svetainėse, todėl vaikai tampa pažeidžiami ir 
nesuvokia, kad į juos buvo kreiptasi kibernetinio viliojimo tikslais. 

Pokalbiai dažnai prasideda nuo nepastebimų ir bendrų klausimų apie amžių, 
pomėgius, mokyklą, šeimą ir pereina į klausimus apie seksualinę patirtį ir 
nusikaltėlis įtikina apsikeitimą erotine medžiaga. Svarbu pabrėžti, jog vaikai 
ar paaugliai taip pat gali nesąmoningai inicijuoti kibernetinį viliojimo procesą 
besilankydami svetainėse ar forumuose, kuriuose siūlomi pinigai mainais už 
kontaktinius duomenis arba intymias savo nuotraukas („Child Safe Net“, www.
childsafenet.org, iš anglų kalbos vertė A. Šlajūtė). 

Pasisveikinę su mokiniais, paaiškinkite jog filmas, kurį žiūrėsite „Nepatogaus 
kino klasės“ platformoje yra viena iš „Nepatogaus kino“ festivalio dalių. Šio 
festivalio tikslas yra kalbėti apie žmogaus teises naudojant dokumentinius filmus. 
Papasakokite, kad žiūrėsite filmą kuriame bus pasakojamos trys jaunų žmonių 
istorijos: dvylikos metų talentingo youtuberio, žengiančio į interneto šlovės 
aukštumas ir žemumas; trylikos metų berniuko, kurio aistra yra kompiuteriniai 
žaidimai; jaunos merginos, kuri tampa interneto seksualinio išnaudotojo auka. 

Paaiškinkite, jog šis dokumentinis filmas atskleidžia unikalų interneto 
patrauklumą vaikams ir jaunimui,  bei atkreipia dėmesį į kai kuriuos pavojus, su 
kuriais susiduria vaikai ir jaunimas virtualioje erdvėje. 

Pabrėžkite, jog po kiekvienos istorijos turėsite trumpą diskusiją, o filmo pabaigoje 
ir ilgesnę užduotį, kuri bus skirta analizuoti privatumo ir saugumo klausimus 
internete. 

• Svarbu nepamiršti, kad gali kilti pasipriešinimo, t. y. juokelių arba žeminančių 
komentarų filmo herojų atžvilgiu. Rekomenduojame juokelius ir neigiamus 
komentarus stabdyti ir kviesti jaunimą į diskusiją (kodėl kyla noras pašiepti 
filmo herojus? kodėl norisi juokauti apie jų išgyvenimus?);

• Būkite atviri išgirsti, ką jauni žmonės turi pasakyti filmo temomis. Taip pat 
atminkite, jog Jūs neprivalote turėti visų „teisingų“ atsakymų. Jūsų vaidmuo 
šios užduoties metu – skatinti diskusiją;  

• Būkite pasirengia suteikti informaciją, kur galima kreiptis pagalbos susidūrus 
su vienokiais ar kitokiais sunkumais socialiniuose tinkluose; 

• Patalpa ir reikalingos priemonės: rekomenduojama filmo peržiūrai pasiruošti 
prieš prasidedant filmui: suolus sustumkite į klasės galą, o kėdes sudėkite 
pusračius, kad būtų patogu matyti ekraną. Pasitikrinkite, ar veikia internetas, 
paruoškite filmą, pastatykite projektorių. Būkite atsispausdinę užduočių seką ir 
susipažinę su reikiamais terminais. 

Įspėjimai ir pastabos mokytojams / moderatoriams

Pasiruošimas ir įvadas (3  min.)

EIGA
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Taip pat yra svarbu paminėti, jog filmas gali sukelti įvairių jausmų ir netikėtų 
emocijų, kurios gali atrodyti „nepatogiai“. Paaiškinkite, jog pasibaigus užduotims 
Jūs suteiksite informaciją, kur galima kreiptis pagalbos jeigu kažkam teko susidurti 
su panašiomis situacijomis, apie kurias bus kalbama filme. 

Filmo dalies peržiūra – 00:00–17:23 (17 min.)

I istorija: dvylikos metų talentingas youtuberis Lukas (Zachy), žengiantis į 
interneto šlovės aukštumas ir žemumas.

I istorijos aptarimas (5  min.)

Prašome atkreipti dėmesį, jog šie klausimai yra rekomendacinio pobūdžio, tad kviečiame stebėti grupės 

dinamiką ir pasirinkti klausimus, kurie, Jūsų nuomone, yra tinkamiausi konkrečiai grupei.

Klausimai Luko (Zachy) istorijai aptarti: 

1. Kokie jausmai kyla peržiūrėjus šią filmo dalį?

2. Kas šioje istorijoje mane labiausiai nustebino?

3. Kas yra neapykantos kalba? 

4. Su kokiomis neapykantos kalbos formomis susidūrė Lukas (Zachy)?

5. Padiskutuokite, kaip jaunimas gali apsisaugoti nuo neapykantos kalbos 
internete; 

6. Aptarkite, kokios yra socialinių tinklų funkcijos leidžiančios pranešti apie 
neapykantos kalbą; 

7. Išsiaiškinkite, ar jaunimas žino, kur jie gali kreiptis susidūrę su neapykantos 
kalba (jeigu ne – pateikite informaciją). 

Filmo dalies peržiūra – 17:23–37:02 (20  min.)

II istorija: trylikos metų berniukas (gameris), kurio aistra – kompiuteriniai žaidimai.

II istorijos aptarimas (5 min.)

Prašome atkreipti dėmesį, jog šie klausimai yra rekomendacinio pobūdžio, tad kviečiame stebėti grupės 

dinamiką ir pasirinkti klausimus, kurie, Jūsų nuomone, yra tinkamiausi konkrečiai grupei.  

Klausimai žaidėjo Oskaro istorijai aptarti: 

• Kokie jausmai kyla peržiūrėjus šią filmo dalį?

• Kas šioje istorijoje mane labiausiai nustebino?

• Kas yra elektroninės patyčios? 

• Kokios yra elektroninių patyčių formos?  

• Padiskutuokite, kokia yra galima motyvacija tų žmonių, kurie sukelia 
elektronines patyčias? 

• Aptarkite, ką Jūsų nuomone tenka išgyventi žmonėms, kurie patiria 
elektronines patyčias. 

• Išsiaiškinkite, ar jaunimas žino, kur jie gali kreiptis susidūrę su elektroninėmis 
patyčiomis (jeigu ne – pateikite informaciją). 

Filmo dalies peržiūra – 37:02–52:00 (15 min.)

III istorija: jauna mergina, kuri tampa interneto seksualinio išnaudotojo auka. 

III istorijos aptarimas (5 min.)

Prašome atkreipti dėmesį, jog šie klausimai yra rekomendacinio pobūdžio, tad kviečiame stebėti grupės 

dinamiką ir pasirinkti klausimus, kurie, Jūsų nuomone, yra tinkamiausi konkrečiai grupei.

Klausimai jaunos merginos istorijai aptarti:

1. Kokie jausmai kyla peržiūrėjus šią filmo dalį?

2. Kas šioje istorijoje mane labiausiai nustebino?

3. Aptarkite, kas yra laikoma kibernetiniu viliojimu arba seksualiniu 
priekabiavimas internete prie nepilnamečio asmens; 

4. Įsitikinkite, jog dalyviai žino, kur kreiptis pagalbos patyrus seksualinį 
priekabiavimą tiek internete, tiek gyvai. 
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Užsiėmimo temos: 

• Neapykantos kalba

• Demokratija ir dalyvavimas

• Internetinis raštingumas

• Laikas – 20 min. 

Tikslai: 

• Suprasti įvairias neapykantos kalbos formas; 

• Įvardinti skirtingus būdus, kaip galima reaguoti į neapykantos kalbą; 

• Skatinti jaunų žmonių supratimą apie reagavimo į neapykantos kalbą svarbą.

 

Priemonės: keturi A4 popieriaus lapai, 1 kopija su situacijų scenarijais (Priedas Nr.  
1), lipni juosta.

Aktyvi užduotis – susidūrimas su neapykantos kalba Pasiruošimas: Iš anksto turėkite pasidarę keturis ženklus ant A4 formato 
popieriaus lapų. Ženklai turėtų būti tokie: 1. Nieko, 2. Tiesioginis atsakymas 
žmogui, kuris skleidžia neapykantos kalbą, 3. Pranešti apie elgesį, 4. Kažką 
kito. Šiuos ženklus priklijuokite keturiuose skirtinguose kambario kampuose. 
Įsitikinkite, kad dalyviams yra pakankamai vietos judėti kambaryje.

Instrukcijos: 

• Pradėkite užduotį klausdami jaunų žmonių, ką jie supranta kaip neapykantos 
kalbą. Skatinkite juos įvardinti skirtingus požymius, dėl kurių dažniausiai yra 
tampama neapykantos kalbos aukomis (pavyzdžiui, lytis, lytinė orientacija, 
rasė, etninė grupė, tautybė, kalba, socialinė padėtis, religija ar kiti įsitikinimai); 

• Įsitikinkite, jog jaunimas supranta skirtumą tarp neapykantos kalbos ir patyčių 
(šių sąvokų apibrėžimus rasite skyriuje „Ruošiantis filmo peržiūrai“; 

• Atkreipkite dėmesį į ženklus kambario kampuose ir paaiškinkite, kad netrukus 
skaitysite skirtingus scenarijus. Visi bus kviečiamas pasirinkti, kuris iš keturių 
siūlomų variantų geriausiai atitiktų jų elgesį, pasirinką vienoje ar kitoje 
situacijose. Paaiškinkite kiekvieną galimą variantą: 

1. Nieko nedaryčiau;

2. Tiesiogiai atsakyčiau žmogui, kuris skleidžia neapykantos kalbą (t. 
y. reaguočiau į neapykantos kalbą skleidžiantį žmogų, pavyzdžiui, 
įsitraukčiau į diskusiją socialiniuose tinkluose ar pan.);

3. Praneščiau apie elgesį (pavyzdžiui, mokytojams, tėvams, svetainės 
administratoriams ar kitai institucijai)

4. Kažką kito (pavyzdžiui, įtraukčiau kitus žmones į diskusiją, sukurčiau 
„solidarumo grupę“ ir pan. čia gali būti teikiamos visos kitos idėjos)

• Paaiškinkite, kad po kiekvieno perskaityto scenarijaus, dalyviai turėtų eiti prie 
to užrašo, kuris geriausiai atitinka jų reakciją. Paprašykite jų būti sąžiningais!

• Perskaitykite pirmąjį scenarijų ir duokite dalyviams laiko pasirinkti savo 
kampelį. Kai jie užims poziciją, paprašykite kelių žmonių iš kiekvienos grupės 
paaiškinti, kodėl jie pasirinko tokį atsakymą. Tada perskaitykite kitą scenarijų ir 
tęskite tol, kol pajusite, kad buvo aptarta pakankamai atvejų.
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Pakvieskite dalyvius „uždaryti“ ratą, t. y. susėsti ratu. Paaiškinkite, jog 
„Nepatogaus kino klasė“ ir užsiėmimai eina į pabaigą, todėl norite apibendrinti 
praėjusių valandų patirtį. Štai keletas rekomendacinių klausimų aptarimui:

• Kaip jaučiatės po šio užsiėmimo?

• Kas mane labiausiai nustebino peržiūrėjus šį filmą arba mūsų diskusijų metu?

• Ko išmokau (ką naują sužinojau) šiame užsiėmime?

• Ar yra likę neatsakytų klausimų?

• Ar Jums būtų įdomu dalyvauti daugiau „Nepatogaus kino klasės“ užsiėmimų?

Užduoties aptarimas ir apibendrinimas:

Aptarus pakankamai atvejų, kviečiame naudoti kelis iš žemiau pateiktų 
klausimų, kurie gali padėti geriau suprasti mokymosi procesą. Šie klausimai 
yra rekomendacinio pobūdžio, todėl moderatoriai turi patys pasirinkti, kurie iš 
siūlomų klausimų geriausiai dera prie jau vykusių diskusijų grupėje. 

• Kaip vertinate šitą užduotį? Į kuriuos scenarijus jums buvo sunkiausia pasirinkti 
atsakymus ir kodėl?

• Ar manote, jog visi scenarijų pavyzdžiai buvo neapykantos kalba?

• Ar kada nors jums patiems teko susidurti su neapykantos kalba – kaip aukai ar 
stebėtojui? 

• Ar ši veikla paskatino jus kitaip pažvelgti į neapykantos kalbą? 

• Kaip reaguotumėte ateityje susidūrę su neapykantos kalba kaip auka ar kaip 
stebėtojas?

• Ką galite padaryti, kokių veiksmų imtis prieš neapykantos kalbą internete?

• Kas turėtų imtis veiksmų, kad būtų išvengta neapykantos kurstymo internete?

• Koks turėtų būti žiniasklaidos tinklų, paslaugų teikėjų, policijos, tėvų ir 
mokyklos valdžios vaidmuo kovoje su neapykantos kalba?

Patarimai moderatoriams

1. Dalyviai gali norėti pasirinkti daugiau nei vieną variantą. Jei taip atsitiks, 
pasakykite jiems, kad pasirinktų tą kampą, kuris atrodo svarbiausias ir suteikite 
jiems galimybę paaiškinti savo poziciją;

2. Atminkite, kad kai kurie dalyviai gali būti patiriantys neapykantos kalbą iš kitų 
grupės narių, todėl turite būti jautrūs skirtingiems asmeniniams poreikiams ar 
konfliktams ir nespausti jų atsakinėti į klausimus, jei atrodo, kad jie to nenori.

3. Jei yra dalyvių, kurie patiria neapykantos kalbą, ši užduotis gali „iškelti“ jų 
rūpesčius ir padėti jiems suprasti, jog reikia siekti tolesnės paramos. Jūs, 
kaip moderatorius, tai turėtumėte aiškiai įvardinti ir arba pasakyti kad galite 
pasiūlyti paramą (konfidencialiai) arba nurodyti, kur tokią paramą galima gauti, 
todėl kviečiame atkreipti dėmesį į papildomas nuorodas skyriuje  „Pasiruošti 
temoms gali padėti šios nuorodos“. Čia rasite informaciją apie nacionalines 
pagalbos linijas ir pan. 

 Apibendrinimas (5 min.)
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1.  „E-saugumas“ -– informacija bei įvairūs patarimai kaip likti saugiem virtualioje 
erdvėje ir ką daryti patyrus iššūkius, susidūrus su neigiama informacija (www.
esaugumas.lt)

2. Pranešti apie neapykantos nusikaltimus: jei manote, kad prieš Jus įvykdytas 
neapykantos nusikaltimas arba tapote tokio nusikaltimo liudininku, 
internetinėje svetainėje „Mano teisės“ galite užpildyti formą. 

3. Labai svarbu, kad tai, ką  patyrėte ar matėte, neliktų nepastebėta, net jei 
neketinate dėl to kreiptis į teisėsaugos institucijas. Daugybė žmonių, patyrę 
neapykantos nusikaltimus, apie juos nepraneša.(www.manoteises.lt/pranesk )

4. Pranešti apie žalingą turinį internete. Jei internete susidūrėte su vaikų 
seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis, pornografija, narkotinių 
medžiagų platinimu, rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymu ar pan. 
informacija, galite apie tai pranešti (www.svarusinternetas.lt).

Pasiruošti temoms gali padėti šios nuorodos 5. „Vaikų linija“ – tai emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti 
nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu. Šiuo metu pagalbą 
vaikams ir paaugliams teikia daugiau nei 350 savanorių konsultantų. „Vaikų 
linija“, teikdama pagalbą vaikams europiniu  numeriu 116111 arba per „Vaikų 
linijos“ svetainę vaikulinija.lt susirašinėjant (www.vaikulinija.lt).

6. „Jaunimo linija“ – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės 
paramos telefonu ir internetu jaunimui tarnyba (www.jaunimolinija.lt).

7. „Be patyčių“ – tai informacinė kompanija patyčių tema vaikams, tėvams ir 
mokykloms bei mokytojams (www.bepatyciu.lt). 

8. „Žmogaus teisių gidas“ – čia galite sužinoti daugiau apie žmogaus teises per 
konkrečias temas bei gauti informaciją, kur ieškoti pagalbos ir rasti nuorodas 
apie papildomus informacinius šaltinius (www.zmogausteisiugidas.lt).

9. „Bookmarks“ – metodinis vadovas, skirtas kovoti su neapykantos kurstymu 
per švietimą žmogaus teisių klausimais. Leidinys buvo specialiai sukurtas 
siekiant paremti judėjimą „Ne – neapykantos kalbai“. Vadove pristatomos 
veiklos, skirtos 13–18 metų jaunimui, tačiau pritaikomos ir kitoms amžiaus 
grupėms. Leidėjas: Jaunimo departamentas, Europos Komisija (https://www.
coe.int/en/web/no-hate-campaign/bookmarks-connexions).

10. „Nepatogaus kino klasė“ – tai nemokama platforma, skirta formaliam 
bei neformaliam švietimui. Čia ne tik pristatomi filmai, padedantys 
kalbėti svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis, 
bet ir metodiniai leidiniai ir naudingos nuorodos mokytojams ir veiklų 
moderatoriams. Edukacinėje platformoje užsiregistravusiems vartotojams 
suteikiama galimybė naudotis vystoma dokumentinių filmų ir metodinių 
priemonių baze (www.nepatogauskinoklase.lt ).
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Priedas Nr. 1 

Priedas Nr. 2  
Scenarijai aktyviai užduočiai „Susidūrimas su neapykantos kalba“. Tai realaus 
gyvenimo pavyzdžiai iš leidinio „Kas ta neapykantos kalba ir kaip jos išvengti „ 
parengto Všį „Žmogaus teisių balsas“ (Vilnius, 2020)

Tai papildoma užduotis, kurią galima atlikti pagal poreikį ir turint papildomo 
laiko. Šios užduoties temos yra susijusios su trečia filme pristatoma istorija (III 
istorija: jauna mergina, kuri tampa interneto seksualinio išnaudotojo auka) Šios 
užduoties metu dalyviai turės užpildyti diagramą, kuri atspindės, kokia informacija 
jie pageidauja dalintis internete ir kokia ne. Mokytojos (-o) užduotis – inicijuoti 
diskusiją aptariant skirtingus būdus, kaip galima būti atsargesniems dalinantis 
asmenine informacija internete.

Užsiėmimo temos: 

• Privatus gyvenimas ir saugumas;

• Interneto raštingumas;

• Kibernetinės patyčios. 

• Laikas – 20 min. 

Tikslai: 

Apsvarstyti įvairius internetinius „santykius“; 

Įsivardinti asmeninius bendravimo ir informacijos dalinimosi internete etalonus; 

Didinti informuotumą apie privatumo problemas internete ir sužinoti, kokių 
atsargumo priemonių galime imtis jog apsaugotume savo privatumą ir žmogaus 
teises internete. 

Priemonės: diagramų kopijos (Priedas Nr. 3), tušinukai, markeriai, balta lenta. 

Pasiruošimas: atspausdinti po vieną diagramos kopiją kiekvienam dalyviui. 

Aktyvi užduotis „Dalintis ar ne?“

Politiko įrašas Facebook (turi 35 000 sekėjus): „Nei vienas gėjus iš mano 
mokyklos nieko doro gyvenime nepasiekė“.

Vieno interviu metu pasakyta žymios politikės frazė:  „Mes turėtume kartu 
prisidėti prie gėjų gydymo, o ne jų toleravimo“.

 Neonacistų grupėje Facebook komentaras po vienu iš įrašų: „Hitleris buvo teisus 
pasiuntęs juos į dujų kameras“.

Komentaras ir kvietimas pasirašyti peticiją, po žurnalisto, kuris yra 
homoseksualus straipsniu: „Pasirašykite čia, jei pritariate, kad homoseksualių 
autorių straipsniai nebūtų publikuojami“ 

Žinutė draugui su pokštu pajuokiant musulmonus: „(...) visi jie turi bombą su 
savimi“

Draugų susirašinėjame įkeliamas memas pajuokiantis ir stereotipiškai 
vaizduojantis gėjus. 

Žymios dainos, kuri turi Youtube 250 000 peržiūrų priedainis: „Išsivalykime nuo 
gėjų!”

Antraštė naujienų portale, kritikuojanti Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimą: „Serganti yra ta visuomenė, kurioje homoseksualumas laikomas 
normaliu dalyku“.
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Instrukcijos: 

1. Paklauskite jaunimo, kokių atsargumo priemonių jie imasi, kad apsaugotų 
savo privatumą tarp nepažįstamų žmonių, pavyzdžiui, besilankydami prekybos 
centre. Jei reikia, užduokite klausimus:

• Ar eidami į prekybos centrą dėvite tuos pačius drabužius, kaip ir 
paplūdimyje?

• Ar ant veido užsirašote savo mobiliojo telefono numerį?

• Ar sakote žmonėms savo internetinį slaptažodį?

2. Paaiškinkite, kad „realiame“ gyvenime šie dalykai gali atrodyti akivaizdūs, 
tačiau ne visada imamės tų pačių atsargumo priemonių, kuomet prisijungiame 
prie socialinių tinklų. Paklauskite jaunimo ar jie yra tokie pat atsargūs internete, 
kaip ir bendraudami akis į akį su nepažįstamais žmonėmis prekybos centre 
ar autobusų stotelėje. Paaiškinkite, jog šios užduoties tikslas – išnagrinėti 
informaciją, kuriai jaučiamės pasiruošę dalintis su įvairiais žmonėmis internete.

3. Išdalinkite iš anksto atspausdintas diagramos kopijas (Priedas Nr. 1) ir drauge 
su jaunimu įvardinkite kelis pavyzdžius, kurie padės moksleiviams suprasti kaip 
atlikti šią užduotį (užduotis: kiekvieną teksto laukelį apskritime reikia sujungti 
su teksto laukeliu dešinėje pusėje). 

4. Paaiškinkite, kad atsakymai bus individualūs, nes skirtingi žmonės yra 
pasirengę pasidalinti skirtingais asmeniniais dalykais ar skirtingomis 
asmeninėmis istorijomis (skirkite apie 5–7 min. šiai užduočiai atlikti); 

5. Kuomet visi turės užpildytas diagramas, paprašykite jaunimo susigrupuoti po 
tris–keturis ir pasidalinti savo diagramomis (tam skirkite 5–7 min.).

6. Jaunimui pasidalinus savo diagramomis suburkite grupę diskusijai, kurią 
pradėti padės keletas bendrinių klausimų: 

• Ar buvo informacijos, kurios nesirengėte su niekuo pasidalinti? Jei taip, dėl 
kokių priežasčių?

• Ar buvo informacijos, kuria buvote pasirengęs pasidalinti su visais? 

• Kokius skirtumus pastebėjote lygindami savo diagramą su kitų žmonių 
diagramomis? (aptarkite skirtumus);

• Kodėl, Jūsų nuomone, yra svarbu būti atsargiems dalinantis informacija 
apie save su nepažįstamais žmonėmis? Kokie gali būti viso to padariniai?

• Kodėl, Jūsų nuomone, yra svarbu būti atsargiems dalijantis informacija apie 
„kitus“?

• Ar kas nors kada nors pasidalino informacija apie Jus, kuria nenorėjote, kad 
jie pasidalintų? Kaip manote, ar tai pažeidė Jūsų žmogaus teises? Jei taip – 
kokias? 

• (Rekomenduojama diskusijai skirti iki 10 min). 

7. Užbaikite veiklą paklausdami dalyvių, kas juos nustebino atliekant šitą užduotį? 
Ar ši užduotis paskatino juos geriau suprasti, kaip vyksta bendravimas 
internete? Ar kas nors ketina imtis kokių nors pakeitimų savo privatumui 
socialiniuose tinkluose apsaugoti? 

Patarimai ir rekomendacijos:

Daugeliui diagramoje pateiktų jungčių gali nebūti „teisingo“ atsakymo (tai iš dalies 
priklauso nuo individualaus jaunų žmonių požiūrio į privatumą), tačiau svarbu 
įspėti dalyvius apie kai kuriuos pavojus internete jeigu nėra imamasi atsargumo 
priemonių privatumui apsaugoti. Jei jaunimas pats neįvardina šių problemų, 
turėtumėte juos įspėti tiek apie elektroninių patyčių, tiek apie kibernetinio 
viliojimo, bei finansinio išnaudojimo rizikas, kurios padidėja kuomet trūksta 
dėmesio asmeniniam privatumas ir saugumui internete.

Diskusijų metu yra svarbu pabrėžti, kad turinys, kurį paskelbiame internete ir tai, 
ką mes darome virtualiame pasaulyje, labai dažnai yra nepašalinami dalykai, todėl 
labai svarbu apsvarstyti kokia informacija ir kokiais komentarais norima dalintis, 
kad vėliau netektų gailėtis. 

Idėjos savarankiškai užduočiai:

Pasiūlykite moksleiviams visą savaitę registruoti savo „dalijimąsi“ socialiniuose 
tinkluose atkreipiant dėmesį kokia informacija jie dalinasi ir su kokia auditorija? 
Patikinkite, jog jiems nereikės pateikti tikslios informacijos apie turinį, jog tai yra 
savarankiška užduotis padėsianti geriau įsivertinti asmeninio privatumo ypatumus 
(„Bookmarks“ metodinis vadovas, skirtas kovoti su neapykantos kurstymu per 
švietimą žmogaus teisių srityje, p.135–137, iš anglų kalbos vertė A. Šlajūtė).
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Tavo santykiai ir seksualumas

Tavo mobilaus telefono numeris

Jūsų bendravimo santykiai:
kam ką papasakotumėte?

Kiekvieną apskritime esantį teksto laukelį sujunkite su dešinėje esančiais teksto laukeliais, naudodami rodykles (kaip parodyta pavyzdyje) 

„Bookmarks “ metodinis vadovas, skirtas kovoti su neapykantos kurstymu per švietimą

žmogaus teisių srityje, p. 137, iš anglų kalbos vertė A. Šlajūtė (https://rm.coe.int/168065dac7)

Metodiką filmo „Vaikai internete“ aptarimui parengė žmogaus teisių edukatorė, 
neapykantos kalbos ekspertė Aistė Šlajūtė.


