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Dokumentinis filmas 
 

Šis dokumentinis filmas papildo išteklius, kurie gali būti panaudoti kalbant apie patyčias internete, 
naudojamus įvairiose prevencinėse programose, iliustruojant mažų (6-14 metų) vaikų požiūrį. 
Šiuolaikiniame pasaulyje technologijos pradedamos naudoti nuo mažų dienų, todėl svarbu ugdyti 
sąmoningumą nuo ankstyvo amžiaus. Tačiau atvejai, kai vaikai gali išsakyti savo požiūrį, yra reti. Dažnai tai 
tėra šeimos dialogas (geriausiu atveju). Kartais vaikai tyli ir namuose (kur tėvai nesukuria erdvės dialogui), 
ir mokykloje (kur kai kuriems mokytojams sunku suvaldyti įvairias diskusijas su jauniausiais dalyviais, o 
drovūs lieka vis labiau izoliuoti). Kita vertus, vaikai išgyvena šiuolaikinės visuomenės problemas ir 
įsiklausyti į jų požiūrį yra labai svarbu. Projekto metu siūloma sukurti europietišką dokumentinį filmą, 
kuriame būtų pristatomas vaikų požiūris į neapykantos kalbą ir patyčias internete. Kurdami šį dokumentinį 
filmą, siekėme skatinti gerąją vaikų klausymo praktiką tiek mokykloje, tiek šeimoje. Todėl tikslas yra 
dvejopas. 

Labai svarbus tikslas yra įtraukti vaikų, kaip piliečių, požiūrį į Europos diskusijas, siekiant apmąstyti šią 
problemą ir didinti sąmoningumą. Filmas  turi subtitrus anglų kalba ir kitų, projekte dalyvaujančių šalių, 
kalbomis, kad būtų galima lengvai filmus naudoti partnerių nacionaliniame kontekste. Naudojome įvairias 
metodikas, padedančias vaikams dalytis savo požiūriais: pasakojimais, adaptuotais klausimais,  vaizdine 
gamyba. Šiuo tikslu kiekvienas partneris surengė vieną 12 valandų trukmės užsiėmimą, susijusį su 
patyčiomis internete, kad paskatintų vaikus pasidalinti savo nuomone. Šie mainai su vaikais buvo atlikti 
naudojant skirtingas metodikas. Užsiėmimo metu istorijos ir diskusijos buvo įrašomos.  Medžiaga buvo 
peržiūrėta, atrinkta ir išsiųsta pagrindiniam partneriui, kuris sukūrė galutinę dokumentinio filmo versiją. 
Metodikos, naudojamos su vaikais apklausiant juos, buvo užfiksuotos leidinyje apie dokumentinio ir 
animacinio filmo peržiūras anglų kalba. Leidinys buvo parašytas parenkant originaliausias ir 
novatoriškiausias vaikų klausymosi praktikas. 

Galutinio dokumentinio filmo trukmė yra 30 minučių.  Jame bandoma papasakoti apie elektronines 
patyčias ir neapykantos  kalbą, pateikiant europietišką vaizdą, remiantis vaikų patirtimis. Filmas parodo 
liudijimus iš visų dalyvaujančių šalių, dėka partnerių, kurie planuoja veiklas, skirtas mokykloms ir šeimoms. 

Mūsų tikslinė auditorija – partnerių šalių ir kitų Europos šalių švietėjai, mokytojai, mokyklos ir, žinoma, kiti 
vaikai. Vaizdo istorijos buvo filmuotos partnerių nacionalinėmis kalbomis, tačiau išverstos su subtitrais į 
anglų kalbą. Dokumentinis filmas buvo rodomas visose dalyvaujančiose šalyse. Dokumentinis filmas taip 
pat publikuojamas projekto Vimeo ir Youtube kanaluose bei reklamuojamas per kitus socialinius tinklus. 
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Animacinis filmas 
 

Šiame animaciniame filme nėra žodžių. Jį sukūrė patys vaikai, naudodami įvairius skaitmeninius įrankius ir 
programėles, kad padidintų informuotumą apie patyčias elektroninėje erdvėje ir neapykantos kalbą, kurią 
daugelis vaikų patiria įvairiose aplinkose. Jis skatina sąmoningumą ir gali būti naudojamas kaip 
prevencinės ir įgalinimo veiklos šaltinis, prieinamas tiek institucijoms, tiek šeimoms. 

Animacinio filmo tikslai: 

 Sukurti įrankį informuotumui didinti ir prevencinei veiklai, susijusiai su patyčiomis internete ir 
neapykantos  kalba, skatinti. 

 Suteikti galimybę bendradarbiauti mokytojams, tėvams ir vaikams. 

Animacinis filmas buvo sukurtas naudojant „Stop Motion“ programėlę. 

 

Užsiėmimo apie stop kadro animaciją gairės 
 

Stop kadro animacija – tai kinematografijos technika, kai kamera nuolat sustabdoma ir įjungiama, 
pavyzdžiui, kad susidarytų animacinių figūrų judėjimo įspūdis. 

 

Stop kadro animacijos terminai 
 

● Iškarpos: 

Formos iškerpamos iš popieriaus ar kitų medžiagų. 

● FPS (Kadrai per sekundę): 

Paprastai išreiškiama kaip „kadrai per sekundę“ arba FPS. Taigi, jei vaizdo įrašas užfiksuotas ir 
atkuriamas 24 kadrų per sekundę greičiu, tai reiškia, kad kiekviena vaizdo įrašo sekundė rodo 24 
skirtingus nejudančius vaizdus. 

 

Eiga 
 

Sukurkite istorijos scenarijų: 

● Scenarijus (2 minutės): Pradžia, vidurys, pabaiga/kulminacija. 

 Pradžia: supažindinimas su pagrindiniais veikėjais ir jų tikslais, veiksmo vieta ir 
pagrindiniu konfliktu. 
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 Vidurys: įvyksta daugybė įvykių ar komplikacijų, dėl kurių padidėja įtampa. 
 Pabaiga:  išsprendžiamas pagrindinis konfliktas, o palaidi galai surišami. Pabaiga gali 

būti gera arba bloga. 

● Žinutė, kurią reikia perduoti (tolerancija, empatija, priėmimas ir kt.) 

 Priklausomai nuo jūsų tikslinės grupės, jūsų pranešimas gali skirtis

 

Dizainas 

● Nuspręskite, kokių veikėjų, elementų ir pokalbių/balso reikės norint papasakoti istoriją 

 Charakteris (vardas, amžius, lytis, pomėgiai) 

 Kiti elementai: kompiuteris, mobilusis telefonas, gatvės ar kambario elementai, pieštukai, 
rašikliai, gyvūnai... 

 Istorijos pokalbiai / autoriaus balsas (jei yra). 

 

Filmo sukūrimas 

● Atsisiųskite programėlę „Stop Motion Studio“. 

● Įdėkite telefoną į trikojį ar ką nors statiško. 

 Jei turite nedidelį trikojį, pritvirtinkite prie jo mobilųjį telefoną 

 Jei neturite trikojo, galite naudoti kėdę ir knygą ir priklijuoti ant jos telefoną (pavyzdį galite 
pamatyti toliau esančiame vaizdo įraše): 

https://www.youtube.com/watch?v=xqfwmGRF0M8 
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● Suderinkite kadrus su istorija (t. y. mergina įjungia nešiojamąjį kompiuterį: čia galite sukurti 2-3 
sekundžių animaciją, kur vaikas įjungia nešiojamąjį kompiuterį, arba berniukas paima telefoną ir 
gauna kažkokią žinutę socialiniuose tinkluose: čia galite sukurti 5 sekundžių animaciją, kur vaikas 
pakelia telefoną, pamato, kad yra nauja žinutė, ją perskaito, pakeičia veidą į rimtesnį ir pan.) 

Pavyzdžiai (žr. kitus vaizdo įrašus, kad įsitikintumėte, jog suprantate „Stop Motion“ sekos kūrimo 
procesą): 

https://www.youtube.com/watch?v=o0IarOdmxFM; 
https://www.youtube.com/watch?v=z1zxsk_wsGs; 
https://www.youtube.com/watch?v=omCt66arJl8; 
https://www.youtube.com/watch?v=VmWfNOytFqk  

● Įrašykite garsą (neprivaloma). 
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Užsiėmimas 
 

Mes sukūrėme: 

 būdą mokykloms, naudoti animacinį filmą klasėje kaip veiklos ir projektų pradžią 
 

ir 
 

 būdą šeimoms (ir šeimos centrams, socialinės ir kultūrinės paramos asociacijoms...), padedantį 
tėvams spręsti sudėtingas problemas, tokias kaip neapykantos kalba ir patyčios internete. 

 

Abu jie turi įvadą, padedantį mokytojams ir šeimoms suprasti kontekstą, ir trumpą naudingų žodžių 
žodynėlį, ir susideda iš 5 veiklų, apimančių šias temas: 

• Užuojauta ir supratingumas 

• Pagarba ir atsiprašymas 

• Geranoriškumas ir priėmimas 

• Empatija ir kantrybė 

• Gerumas ir rūpestingumas 

Užsiėmimai yra orientuoti į konkrečią amžiaus grupę, bet taip pat apima gaires, kaip prireikus pritaikyti jas 
kitoms amžiaus grupėms. 
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Programėlė  
 

Pagrindinis programėlės kūrimo tikslas – skatinti bendrą ugdymą mokyklose ir šeimose bei jo 
eksperimentavimą: tai užsiėmimai ir žaidimai, kuriuos reikia atlikti šeimoje ir mokykloje.  Integruoti 
vienas į kitą, šie užsiėmimai ir žaidimai skirti pajausti tikrojo bendro ugdymo kelią skirtingų vaidmenų 
įvairovėje. 

Ši mokomoji programa skirta padėti mokytojams ir tėvams elektroninių patyčių ir neapykantos kalbos 
temomis, kartu skatinant bendrą ugdymo metodą. 

Programėlės tikslai yra šie: 

 Skatinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, kuris sudarytų sąlygas ugdymo tęstinumui tarp 
mokyklos ir šeimos 

 Remti mokyklas ir šeimas sprendžiant patyčių internete ir neapykantos kalbos temą 

 Skatinti vaikų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą šia tema per patrauklią ir žaismingą veiklą 

 

Programėlės metodologijos aprašymas  
 

Programėlėje yra siūloma 10 edukacinių veiklų ir žaidimų (8 mokykloms ir 2 šeimoms), kurios skatina 
kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Šios veiklos naudojamos tiek mokykloje, tiek namuose. Programėlė 
pasiekiama  daugeliu mobiliųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių. 

Programėlė,  skirta 6–14 metų moksleiviams. Paruošę programėlę, ją išbandėme ir pristatėme 
mokytojams bei tėvams 4 valandų trukmės užsiėmimų metu (abi grupės po 4 val.). 

Programėlė yra paremta susijusiomis jau esamomis programėlėmis, kurios bando smagiau ir interaktyviau 
nagrinėti patyčių internete temą. Kai kurie iš šių žaidimų yra „Conectado“, „FearNot!“, „Cyberduca“ ir kt. 

Be to, kad žaidėjams suteikiama galimybė įsijausti į patyčių stebėtoją ir auką, šios programėlės pridėtinė 
vertė yra ta, kad ji bus sukurta naudoti mokykloje ir namuose, taip sukuriant mokymosi tęstinumą tarp 
dvejų erdvių, kurios yra svarbiausios vaikų gyvenime. Be to, mūsų sukurta programėlė, bus pasiekiama 
išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kompiuteriais, kad būtų įtraukta daugiau vaikų, kurie 
galbūt neturi konkretaus įrenginio. 

 

Programėlės siužetas  
Įvairios programėlės veiklos ir žaidimai turi siužetą Taip programėlė tampa  patrauklesnė  vartotojams, 
padidėja empatijos jausmas ir suteikia jiems tikslą. 

Žaidimas seka pirmąsias  mokyklos naujoko, dienas ir tai, ką jis patiria (elektroninių) patyčių metu. Per 
veiklas stebėsite situaciją, apmąstysite savo jausmus ir mintis ir stengsitės palaikyti „naują vaiką“. Šio 
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proceso metu taip pat tapsite patyčių taikiniu, tai padės jums sužinoti, kaip jaučiasi patyčių aukos. 
Galiausiai jūs turėsite teisę spręsti situaciją. 

 

Programėlės aplinka  
Siekiant žaidėjų įsitraukimo ir įsijautimo į žaidimą, programėlė turės avatarą, o užsiėmimai vyks dvejose 
virtualiose erdvėse: 

 Mokykla 
 Namai 

Programėlė  išvengia binarinių lyčių normų ir sukurta taip, kad būtų kuo įtraukesnė. Avataras ir kiti 
personažai yra gyvūnai, dinozaurai, robotai ar kitos figūros be lyties savybių. 

Užsiėmimai, skirti žaisti mokykloje ir namuose, vyksta atitinkamose virtualiose erdvėse. Pavyzdžiui, 
žaidimas ar užsiėmimas vyksta mokyklos kieme, integruotame bendro mokymo kambaryje ar teatro 
dirbtuvėse, svetainėje, virtuvėje, miegamajame ir pan. 

Nors žaidimai vyksta virtualioje erdvėje, bent kai kuriems iš veiksmų atlikti reikės sąveikauti su fizine 
vartotojo ir jo bendraamžių erdve realiame gyvenime, taip susiejant virtualųjį pasaulį su realiu. 
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Programėlės veiklos  
 

Žaidime yra naudojamos pagrindinės 3 veiklos rūšys:  

♦ Keli pasirinkimai: žaidėjas stebi tam tikrą situaciją ir turi 3 pasirinkimus, kaip reaguoti. Priklausomai nuo 
jo pasirinkimo, žaidėjui yra pateikiamas pakartotinis klausimas arba pranešimas. 

♦Interaktyvi veikla: šios veiklos inicijuojamos programėlėje, tačiau dažniausiai jos vyksta realiame 
gyvenime. Nėra teisingo ar neteisingo pasirinkimo ir jie turi būti atliekami individualiai arba padedant 
auklėtojui ar šeimos nariui. Žaidėjui gali tekti prie įrašo pridėti informacijos/teksto arba gali nereikėti jokių 
veiksmų. 

♦ Bet kokia kita papildoma veikla 


