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Nuo ko mes pradėjome
Neapykantos kalba internete Europoje jau kurį laiką nagrinėjama 
viešose diskusijose, taip pat politiniu ir instituciniu lygiu. 
Įgyvendindamos Elgesio kodeksą, nuo 2016 m. gegužės mėn. 
pagrindinės  platformos įsipareigojo kovoti su neapykantos 
plitimu Europoje. Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų 
pasipriešinimo neteisėtai neapykantos kalbai internete pagal 
trečiąjį Elgesio kodeksą vertinimas, paskelbtas 2018 m. sausio 
19d. (europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_en.html) įtvirtino 
internetinių platformų įsipareigojimą spręsti šią problemą. 
Tačiau „Antrojo Elgesio kodekso įgyvendinimo stebėsenos“ 
(Faktų suvestinė „Kovos su neapykantos kalba internete elgesys. 
Praėjus vieneriems metams.“ 2017 m. birželio mėn.) ataskaitos 
rezultatai parodė, kad keturis kartus padaugėjo pranešimų apie 
neapykantos kalbą internete. Pagrindiniai pranešimai buvo 
dėl ksenofobijos (17,8 proc.), kuri taip pat apima neapykantą 
imigrantams, taip pat neapykanta musulmonams (17,7 proc.) 
ir dėl etninės kilmės (15,8 proc.). 

Žiniasklaida  yra glaudžiai susijusi  su vaizdo (kompiuteriniais) 
žaidimais. Deja, vaizdo (kompiuteriniai) žaidimai vis dar per 
mažai analizuoti dėl neapykantos kalbos vartojimo juose. 
Vaizdo (kompiuteriniai) žaidimai yra labai populiarūs:  
Europoje 97 proc. paauglių (12–17 metų – iš kurių 40 proc. 
yra merginos) žaidžia ar yra žaidę vaizdo žaidimus; 20  
populiariausių žaidimų buvo parduota daugiau kaip 973 
milijonai egzempliorių. Vaizdo žaidimų  pardavimai per 2018 
m. pasiekė naujus rekordus pagal žaidimų bendruomenių 
dydį. „Playerunknown’s Battlegrounds“ (PUBG) yra pirmasis 
vaizdo žaidimas, išpopuliarinęs „battle royale“ žanrą – vaizdo 
žaidimų rūšį, kurioje žaidėjai (dažniausiai apie 100) vienu 
metu varžosi tame pačiame  lauke. Paskaičiuota, kad 2017 m. 
vaizdo žaidimai buvo žaisti  500 milijonų valandų per mėnesį, 
o 2018 m. sausio mėn. buvo pasiektas vaizdo žaidimų pikas, 
kai  vienu metu žaidė 3 236 000 žaidėjų. Panašus žaidimas 
yra „Fortnite“, apie kurį taip pat daug kalbama žiniasklaidoje. 
Kiekvieną mėnesį šį žaidimą žaidžia daugiau nei 40 milijonų 
žaidėjų. Šiuo metu tai vienas populiariausių vaizdo žaidimų 
pasaulyje, kurį galima žaisti beveik bet kuriame įrenginyje – 
kompiuterinių žaidimų konsolėje, kompiuteryje, planšetiniame 

1 www.pewInternet.org/2008/09/16/teens-video-games-and-civics/
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kompiuteryje ir net mobiliuosiuose įrenginiuose. „Fortnite“ ir 
PUBG yra tarp populiariausių srautinio perdavimo platformų, 
tokių kaip „Youtube“ ar „Twitch“, kur geriausi žaidėjai turi 
milijonus sekėjų ir abonentų, kurie moka už žaidimą (vienas 
garsiausių „Fortnite“ profesionalų žaidėjų, Ninja, turi daugiau 
nei 9 milijonus abonentų). 

Nors vaizdo žaidimų pramonė yra labai didelė ir daro 
didelę įtaką  jaunų žmonių gyvenimui, tačiau vis dar 
labai sunkiai sprendžiama neapykantos kalbos vartojimo 
žaidimuose problema. Paaugliams ir jaunuoliams  sunkiai 
sekasi ją atpažinti ir tinkamai reaguoti, todėl tai gali 
neigiamai atsiliepti jų kritinio mąstymo ugdymui. Vis dėlto  
žaidimų bendruomenės yra labai aktyvios ir tai galėtų 
būti vieta, kurioje tyrėjai galėtų analizuoti šį reiškinį ir 
siūlyti priemones, kaip kovoti su neapykantos kalba.  
Jane McGonical savo knygoje „Palaužta realybė” siūlo: „Mes 
gyvename visuomenėje, kuri didelę dalį savo laiko skiria 
žaidimams, išgyvena virtualų gyvenimą  žaidimų aplinkoje 
ir pasiekia aukščiausius rezultatus žaidimų pasauliuose.“2

Šiuo metu žaidimų bendruomenės nėra prižiūrimos:  mokytojai, 
tėvai, su jaunimu dirbantys specialistai neturi kompetencijų 
ir priemonių kurios galėtų padėti ugdyti jaunų žmonių 
sąmoningumą. Be to, baiminamasi, kad mokslu paremtos 
priemonės gali būti neveiksmingos virtualioje žaidimų 
aplinkoje. Kita vertus, specialistai ir tėvai galėtų išnaudoti 
žaidžiančiųjų bendruomeniškumą 3  problemoms, susijusioms 
su neapykantos kalbos vartojimu (baimės, rasizmas, smurtas 
ir kt.), spręsti. 

Daugiausia neapykantos kalbos vaizdo žaidimuose galima 
rasti: 
1. Žaidimuose, kurie žaidžiami ne internete;
2. Internetiniuose žaidimuose;
3. Internetinėse bendruomenėse.

Žaidimuose, kurie žaidžiami ne internete, neapykantos 
kalba yra susijusi su žaidimo turiniu ir bendrąja žaidėjų 

2 McGonical J., Reality Is Broken. Why Games Makes Us Better and How They  
Can Change the World. The Penguin Press, New York, 2011

3  Ibidem 
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patirtimi. Tokiuose vaizdo žaidimuose gali būti medžiagos, 
susijusios su neapykantos kalba, arba ji gali būti skatinama 
labai žiaurios ar smurtinės kalbos bei situacijų forma. Pvz., 
PEGI („Pan European Game Information“ – Europos vaizdo 
žaidimų turinio įvertinimo sistema) tokius žaidimus pažymi 
specialiais ženklais „Diskriminacija“ ir „ Keiksmažodžiai“. Vienas 
iš tokių žaidimų yra - „Grand Theft Auto“ (GTA). 

Internetiniai žaidimai yra susiję su žaidėjų bendravimu 
žaidimo sesijų metu. Tokios veiklos kaip komandų sudarymas, 
pasidalijimas strategijomis, pokalbiai gali sukelti konfliktus 
arba tapti neapykantos kalbos priemone. Žaidimo metu, 
žaidėjui sudaromas realaus gyvenimo imitacinis modelis ir 
įspūdis, kad bendaraujama su realiu žmogumi. Tai gali turėti 
pasekmių už žaidimo ribų ir sukelti konfliktą tarp draugų.4 

Pavyzdžiui, žaidėjas PewDiePie – „YouTube“ garsenybė, kuris  
išpopuliarino „pažaiskime“ žanrą, – buvo nubaustas, o jo 
rėmėjai nutraukė sutartis dėl antisemitinių įžeidimų, kuriuos 
jis vartojo savo „Youtube“ kanale.

Tam tikrų žaidimų žaidėjai buriasi į internetines 
bendruomenes, pavyzdžiui, PUBG, „Fortnite“, „League of 
Legends“ ir „Overwatch“ vaizdo žaidimų platformose („Twitch“, 
„Steam“ ir „Reddit“), kuriose galima rasti žodinio smurto, 
netolerancijos, įžeidinėjimo tiems, kurie  turi  kitokią  nuomonę. 
Pastaraisiais metais daugėja pavyzdžių, kai vykdomos 
priekabiavimo kampanijos prieš moteris, dirbančias 
vaizdo žaidimų pramonėje (thisisvideogames.com/
gamergatewiki/index.php/Operation_DiggingDiGRA) arba 
buriasi neapykantos grupės (www.kotaku.co.uk/2018/03/23/
valve-is-quietly-deleting-hate-groups-but-it-isnt-solving-
steams- big-problem), baltosios rasės pranašumo šalininkai 
(www.kotaku.co.uk/2017/08/14/discord-shuts-down-white- 
supremacist-servers-in-wake-of-charlottesville-rally). 
Pasitaiko atvejų, kai  nuo  virtualaus  pasaulio pereinama prie 
realaus, keliant pavojų  asmenų privatumui ar savo pačių 
saugumui (www.kotaku.co.uk/2018/09/13/after-shooting-
at-dr-disrespects-house-streamers-are-concerned-for-
their- safety). 

Dėl šių priežasčių didelės kompanijos, tokios kaip „Ubisoft“, 

4  www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/le-climat-de-classe-et-les-
environnements-virtuels-de- socialisation.html
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nusprendė parengti savo bendruomenės žaidimų pokalbių 
Elgesio kodeksą, pagal kurį žaidėjams, kurie naudoja rasistinius 
ar homofobinius įžeidimus, tam tikrą laiką draudžiama  žaisti. 
Draudimo trukmė priklauso nuo to, koks buvo pažeidimas. 
Jis gali trukti dvi, septynias, penkiolika dienų arba žaidėjas 
užblokuojamas  visam laikui (pavyzdžiui, taip daroma 
žaidime „Tomo Clancy's Rainbow Siege“).  Sudėtingiau 
stebėtipokalbius:  neretai  rusiškai kalbantys žaidėjai praneša 
apie neapykantą dėl to, kad kalbama rusų  kalba; žaidėjai, 
kalbantys su Artimųjų Rytų akcentu, yra įžeidinėjami ir tampa 
neleistinos kalbos taikiniais5. „Kai žaidžiate žaidimus, galvojate, 
kad galite sakyti bet ką“, – sako knygos „Išsiblaškęs protas: 
senovės smegenys aukštųjų technologijų pasaulyje“ autorius 
Larry Rosen: „Daugiausiai netinkamo, antisocialaus elgesio 
pastebima  tada, kai turime laisvę sakyti viską, ką tik norime.“ 

Pastebima, kad internetinėse bendruomenėse yra ir labai 
teigiamų dalykų – klanai ir gildijos veikia kaip socialinės 
struktūros, kuriose kuriamos  ir palaikomos žaidėjų vertybės. 
Vienas iš pavyzdių galėtų būti  Vokietijos bendruomenė 
„Dein Spiel dein Leben“ („Jūsų žaidimas – jūsų gyvenimas“), 
kuri padeda kurti klanų socialines gaires (dein-spiel-dein-
leben.de/kampagne/teams-clans-gilden). Žaidimų rinkoje 
yra vaizdo žaidimų, kuriuose skatinamas teigiamas ir doras 
elgesys.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, būtina švietimo ir prevencijos 
srityse padėti jauniems žmonėms kritiškai įvertinti  
medijų  pranešimų pobūdį vaizdo žaidimuose ir atpažinti 
neapykantos kalbą bei jos poveikį, tuo pačiu pasiūlant 
priemones  prevencijai užtikrinti. 

Projekto „Play your Role“ užsiėmimai: 
15 būdų, kaip pateikti temą

Užsiėmimų  planai padės mokytojams ir jaunimo 
darbuotojams kalbėtis su jaunais žmonėmis šiomis temomis 
nauju būdu, pakeisti jaunuolių mąstymą, jų veiklą, skatinti 

5  www.japantimes.co.jp/news/2017/05/14/business/tech/racial-ethnic-hate-speech-
thrives-online- games/#.W7OLcWgzaUk
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norą užmegzti   ir stiprinti  ryšius į su juos supančiu pasauliu. 
Medijos, pavyzdžiui, vaizdo žaidimai ir su žaidimais susijusi 
aplinka, yra sudėtingas ir painus pasaulis, kuris vaidina svarbų 
vaidmenį kasdieniame jaunų žmonių gyvenime. Todėl medijos 
gali daryti didelę įtaką tam, kaip jaunas žmogus priima ir 
vertina kitus, kaip jis sugeba elgtis konfliktinėse situacijose. 

Dėmesį į problemą galima būtų  atkreipti analizuojant  smurtinį 
elgesį, (pvz. naudojant  ISIS „propagandos įrankius“ ir jų ryšį 
su medijomis, vaizdo žaidimais) ar integruojant tam tikras 
priemones į jaunuolių laisvalaikio veiklas. Išnaudojant teigiamą 
vaizdo žaidimo potencialą, galima sustiprinti teigiamą elgesį, 
pateikti tam tikrą požiūrį į rimtas temas, paskatinti diskusijas 
jauniems žmonėms prieinama ir suprantama kalba.

Medijų raštingumas atlieka svarbų vaidmenį gebėjimui 
suvokti, analizuoti ir vertinti žiniasklaidos turinį bei turėti 
įgūdžių informacinio tipo turiniui kurti. Medijų raštingumas 
yra „visi techniniai, pažintiniai, socialiniai, pilietiniai ir kūrybiniai 
gebėjimai, leidžiantys mums pasiekti ir kritiškai suvokti 
tradicines ir naujas medijų formas ir  naudotis jomis (...). 
Tai yra glaudžiai susiję su aktyviu įsitraukimu į demokratinį 
gyvenimą, pilietiškumą ir gebėjimą kritiškai bei savarankiškai 
spręsti, taip pat apmąstyti savo veiksmus ir sustiprinti 
jaunų žmonių atsparumą dezinformacinėms ekstremistų 
žinutėms“ (apibrėžimas paimtas iš Tarybos išvadų „Dėl 
medijų raštingumo bei kritinio mąstymo per švietimą ir 
mokymą plėtros“, 2016 m. gegužės 30 d.). Šiame priemonių 
rinkinyje pateikiama 15 užsiėmimų planų, kuriuos sukūrė  
projekto partneriai iš skirtingų Europos šalių, ir kurie turi 
skirtingas patirtis. Tai 15 skirtingų didaktinių pasiūlymų, įvairiai 
analizuojančių temą, per skirtingus aspektus: empatijos 
sužadinimą, teisingo ir atsakingo elgesio stiprinimą, stereotipų 
ir išankstinių nuostatų apmąstymą, programėlių kūrimą 
kovai su neapykanta internete.

Šiuo priemonių rinkiniu siekiame prisidėti prie žaidybinimo, kaip 
būdo kurti saugią  vietą dialogui, diskusijoms ir neapykantos 
kalbos atpažinimui internete, stiprinimui. Taip pat siekiame 
papildyti žaidybinės veiklos panaudojimą edukacijos procese, 

6  www.theguardian.com/world/2016/jan/29/how-isis-hijacked-pop-culture-from-
hollywood-to-video-games
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praplėsti priemonių motyvacijos, sėkmingos medžiagos 
supratimo įsiminimo potencialą, kurį mokytojai ir jaunimo 
darbuotojai galėtų panaudoti savo kasdieniame darbe. 
Projekto metu sukurtas priemonių rinkinys, moko kovoti su 
neapykantos kalba internete ir paversti nepažįstamų žmonių 
grupę bendruomene – atrasti vienas kitą, bendrauti su  
empatija, pasitikėti vieni kitais, bendrauti kuriant.

Pagrindiniai tikslai 
Kovoti su neapykantos kalba internete naudojant vaizdo 
žaidimus kaip įrankius skatinti teigiamą jaunų žmonių elgesį. 

Skatinti atpažinti prieš kitataučius nukreiptą ir rasistinę 
neapykantos kalbą internete  naudojant vaizdo žaidimus.  
Stiprinti empatiją ir kritinį mąstymą. 

Tikslinė grupė
Mokytojai, edukatoriai, jaunimo darbuotojai ir 11–19 metų 
vaikai ir paaugliai.
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Kas mes esame
„Atlik savo vaidmenį“ yra projektas, kurį finansuoja Europos 
Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programa (2014–2020 
m.).

Dalyvauja 7 partneriai - 6 organizacijos ir 1 universitetas iš 6 
Europos šalių. Koordinatorius „Centro Zaffiria“ dirba medijų 
švietimo srityje, organizuoja mokytojų mokymus, užsiėmimus 
mokyklose ir neformaliojo švietimo aplinkoje, kuria edukacines 
programas ir žaidimus. Pelno nesiekianti organizacija „COSPE“ 
dirba Italijoje, Europoje ir 30 pasaulio šalių. Viena iš pagrindinių 
veiklų yra darbas mokyklose su vaikais ir paaugliais, siekiant 
skatinti tarpkultūrinį švietimą ir kovoti su neapykantos kalba 
internete. Nevyriausybinė organizacija „VšĮ EDUKACINIAI 
PROJEKTAI“ (EDUPRO) organizuoja neformalius specialistų 
ir savanorių, dirbančių su pažeidžiamomis visuomenės 
grupėmis, medijų švietimo, socialinės integracijos mokymus. 
Algarvės universiteto (UALG) Komunikacijos ir meno tyrimų 
centras (CIAC) yra tyrimų padalinys, įvertintas Mokslo ir 
technologijų fondo . Šiuolaikinis Lenkijos fondas remia medijų 
ir skaitmeninį švietimą, skatina nemokamą prieigą prie 
skaitmeninės kultūros ir kovoja dėl geresnės teisinės bazės 
sukūrimo. Pelno nesiekiančios asociacijos „Savoir*Devenir“ 
tikslas – paremti perėjimą prie skaitmeninės sistemos, remiant 
medijų ir informacinį raštingumą, skaitmeninį raštingumą ir 
interneto valdymą . JFF – Medijų tyrimų ir švietimo institutas, 
atlieka tyrimus, tiria, koks jaunosios kartos ryšys su medijomis.

Šio rinkinio autoriai: Centro Zaffiria, Cospe (IT), Šiuolaikinis 
Lenkijos fondas (PL), JFF - Medijų tyrimų ir švietimo institutas 
(DE).
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Skaitmeninės kompetencijos sandara

1 KOMPETENCIJŲ SRITIS 
Informacijos ir duomenų raštingumas

1.1 Naršymas, duomenų, paieška, informacijos ir 
skaitmeninio turinio filtravimas.

1.2 Duomenų, skaitmeninio turinio bei informacijos 
vertinimas.

1.3 Duomenų, informacijos ir skaitmeninio turinio 
valdymas.

2 KOMPETENCIJŲ SRITIS 
Bendravimas ir bendradarbiavimas

2.1  Bendravimas naudojant skaitmenines 
technologijas (sąveika).

2.2 Dal i j imasis  naudojant skaitmenines 
technologijas.

2.3 Įsitraukimas į pil ietiškumą naudojant 
skaitmenines technologijas.

2.4  Bendradarbiavimas naudojant skaitmenines 
technologijas.

2.5  Tinklo etiketas (netiquette).
2.6  Skaitmeninės tapatybės valdymas.

3 KOMPETENCIJŲ SRITIS 
Skaitmeninio turinio kūrimas

3.1  Skaitmeninio turinio kūrimas.
3.2  Skaitmeninio turinio pertvarkymas ir 

integravimas.
3.3  Autorių teisės ir licencijos.
3.4  Programavimas.
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4 KOMPETENCIJŲ SRITIS 
Saugumas

4.1 Prietaisų apsauga. 
4.2 Asmens duomenų apsauga ir privatumas.
4.3 Sveikatos ir gerovės apsauga.
4.4 Aplinkos sauga.

5 KOMPETENCIJŲ SRITIS 
Problemų sprendimas

5.1 Techninių problemų sprendimas.
5.2 Poreikių nustatymas ir technologiniai sprendimai.
5.3 Kūrybiškumas naudojant skaitmenines 

technologijas.
5.4 Skaitmeninių kompetencijų spragų 

identifikavimas.
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Užsiėmimas 
Nr. 1

Kibernetinių trolių invazija

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupėTrukmė

1.1 Naršymas, 
duomenų 
paieška, 
informacijos ir 
skaitmeninio 
turinio 
filtravimas.

1.2 Duomenų, 
skaitmeninio 
turinio bei 
informacijos 
vertinimas

2.1 Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas.

2.2 Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas.

2.3 Įsitraukimas 
į pilietiškumą 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.4 Bendradarbia- 
vimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.5 Tinklo etiketas

2.6 Skaitmeninės 
tapatybės 
valdymas

4.3 Sveikatos 
ir gerovės 
apsauga.

5.3 Kūrybiškumas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

• Troliai
• Neapykantos kalba
• Skaitmeninis stalo žaidimas
• Diskusijų kultūra tinkle
• Atsparumas provokacijai
• Kitos nuomonės pripažinimas
• Empatija
• Komandinis darbas
• Strategijos kūrimas

• 12–21 m. jaunuoliai
• 6 – 24 dalyviai (3 – 4 jauni 

žmonės grupėje) + 1 žaidimo 
vadovas

2 - 8 valandos.
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Apžvalga Turinys

„Invasion of the Cyber Trolls“ tinka naudoti 
tiek mokyklose, tiek vaikų, jaunimo centruose. 
Užsiėmimas  skirtas paaugliams ir jaunimui, kurie 
nagrinėja neapykantos kalbos temą. Tačiau 
reikia būti dėmesingiems ir empatiškiems, 
nes šiame užsiėmime ankstesnė neigiama 
patirtis gali būti vėl suaktyvinta.

Užsiėmimo medžiagoje yra tokie tekstai 
kaip: „Saugokitės! Šis trolis žino, ką daro! Jis 
sąmoningai platina melą ir aktyviai dirba, 
kad kiti žmonės jaustųsi blogai.  Jis peržengia 
internete galiojančias taisykles ir gali tapti 
pavojingu!“

Be to, užsiėmimo vertinimo metu klausiama 
apie asmeninę patirtį šiose ir panašiose 
situacijose:

• Asmeniniai žinomų asmenų įžeidimai
• Tyčinis gandų/ melų platinimas
• Įžeidinėjimai žmonių grupėms/ 

visuomenei
Užsiėmimą „Invasion of the Cyber Trolls“ iš 

pradžių sukūrė „Open Knowledge Foundation“, 
bet jis buvo  pritaikytas projekto „Play Your 
Role“ reikmėms. Jei nenurodyta kitaip, visa 
medžiaga, priemonės gali būti naudojamos 
pagal licenciją „Creative Commons License 
CC-BY 4.0, OKF DE“. „Open Knowledge 
Foundation“ parengė visą informaciją, kurios 
jums reikės užsiėmimo metu. Visos medžiagos 
apžvalgą, išsamią užsiėmimo eigą, taip pat 
vaizdo įrašą ir paruoštą informacinę medžiagą 
spausdinimui galima rasti internetiniu adresu 
demokratielabore.de/workshops/invasion-
der-cybertrolle/  (vokiečių) ir playyourrole.
eu (anglų kalba).

Pagrindinis užsiėmimas yra skaitmeninis 
stalo žaidimas tuo pačiu pavadinimu, kuris 
yra vokiečių kalba. Žaidimas anglų kalba yra 
kuriamas.  Jei nerasite versijų kitomis kalbomis, 
rekomenduojame naudoti žaidimą tik su 
mokiniais, kurie pakankamai moka vokiečių   
ar anglų kalbą.

Užsiėmime naudojami vaizdo žaidimai. 
Pagrindinis komponentas yra skaitmeninis 
stalo žaidimas („Invasion of the Cyber Trolls") 
jaunimo grupėms apie neapykantos kalbą, 
jos  atpažinimą, prevenciją bei tinkamą 
reagavimą. Neapykantos kalba yra didelis 
iššūkis skaitmeniniame pasaulyje. Jauni 
žmonės  nukenčia nuo neapykantos kalbos: 
visų pirma todėl, kad  didžioji jų gyvenimo 
dalis praleidžiama internete, ir, antra, todėl, 
kad brendimo etape susiduria su daugybe 
neaiškumų. Dėl šių priežasčių reikia imtis 
prevencinių veiksmų.

Skaitmeninis stalo žaidimas „Invasion of 
the Cyber Trolls“ prisideda prie šių veiksmų. 
Šis žaidimas yra apie trolių socialinių tinklų 
valdymą. Troliai simbolizuoja žmones internete, 
kurie skelbia menkinančius, niekinančius ir 
provokuojančius pareiškimus, nukreiptus į kitus. 
Taigi, „Invasion of the Cyber Trolls“ žaidimas 
žaismingu-metaforišku būdu prisideda 
prie neapykantos kalbos identifikavimo ir 
atsakingos reakcijos į ją.

Skaitmeninis lentos žaidimas gali būti 
žaidžiamas planšetiniuose kompiuteriuose 
arba kompiuteriuose. Kai žaidimas baigiasi, 
dalyviai aptaria, kokį rado sprendimą 
susidoroti su troliais.
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Žaidimo „Invasion of the Cyber Trolls“ tikslas 
yra išlaisvinti socialinį tinklą nuo trolių. Norint 
tai pasiekti, komandos nariai turi išspręsti 
užduotis ir pasipriešinti oponentams, kurie 
yra nusiteikę priešiškai ir naudoja bjaurius 
išsireiškimus. Vietoj įprastų klasikinių kovų, 
priešai gali būti nugalėti tik rodant tinkamą 
elgesį. Norint laimėti pirmiausia reikia aptarti, 
kaip atpažinti ir elgtis su „troliais“ internete, 
kaip išvengti neapykantos kalbos ir gerai 
rinktis argumentus.

Stalo žaidimo struktūra yra pakankamai 
paprasta ir ją galima labai greitai perprasti. 
Žaidime taip pat yra tam tikrų paskatinimų 
ir žaidėjų veiksmų sistema. Programėlė 
planšetiniame kompiuteryje padeda 
žaidėjams žaidimo metu ir susitikimuose 
su troliais. Susidūrimuose su troliais galima 
naudoti kelias sprendimo strategijas (pvz., 
diskutuoti, būti maloniam, pranešti apie 
netinkamą komentarą ar ignoruoti). Žaidėjai 
po žaidimo pristato savo strategijas kitiems ir 
aptaria jų veiksmingumą realiame gyvenime.

Prevencinis darbas atliekamas didinant 
informuotumą šia tema: jaunuoliams, kurie 
kritiškai pažvelgė į neapykantos kalbą, 
sumažėja rizika, kad jie išsireikš netinkamai. Be 
to, šie jaunuoliai mokosi strategijų, kaip apginti 
kitus ir apsisaugoti, kai yra provokuojami, įgyja 
žinių apie tinkamą elgesį, mokosi pripažinti 
kitas nuomones, išmoksta dirbti komandoje 
ir kurti strategiją.

TikslasReikalingos priemonės

Vieta:
•  Atskiri kambariai, kabinetai grupėms po 4 

arba atskiros erdvės didelėje auditorijoje
•  Stalai ir kėdės, projektorius
•  Gėrimai, užkandžiai
•  Popierius, rašikliai, žymekliai, lipni juosta, 

lipni guma ir kt.
•  Planšetės/ Kompiuteriai + mobilioji 

programėlė „Invasion of the Cyber Trolls“
•  Konferencinė lenta užrašyti grupės ir 

užsiėmimo vertybes.

Medija:
•  Vienas planšetinis kompiuteris, mobilusis 

telefonas ar nešiojamasis kompiuteris 
vienoje grupėje

•  Stalo žaidimas ir vaizdo žaidimas 
(programėlė)

•  „Ninja“ padalomoji medžiaga
•  Žaidimo medžiaga (atsisiųsta iš aukščiau 

esančios nuorodos)
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1 DALIS:  Įžanga ir apžvalga 

 

• Įžanga: sudominimas žaidimu
• Apšilimas: komandinis darbas, grupių 

formavimas
• Pasiruošimas žaisti: susipažinimas su 

žaidimo mdžiaga, susitarimas apie 
kiekvieno dalyvio vaidmenį.

• 
Metodai:
• Susipažinimas vienas su kitu
• Apšilimo žaidimas / ledlaužis „Ninja“ arba 

„Superherojai“

Pirmiausia žaidimo vadovas trumpai paaiškina 
žaidimo esmę (žaidimas vaidmenimis siekiant 
apsaugoti karalystę nuo trolių) ir užduoda 
grupei šiuos klausimus:
• Kas dažnai yra prisijungęs/ neprisijungęs?
• Kas internete naudoja skir tingus 

vaidmenis?
• Kas yra aktyvus forumuose, greitųjų žinučių 

siuntimo programėlėse, tinkluose?
• Kas žino, kas yra trolis?

„Internete troliu vadinamas asmuo, 
kuris prisijungia prie susiformavusios 
bendruomenės, pvz., naujienų grupės ir 
skelbia kurstančias, grubias arba įžeidžiančias 
žinutes , siekdamas išprovokuoti kitų 
bendruomenės narių emocinę reakciją bei 
nutraukti įprastinę diskusiją bendruomenei 
svarbia tema". Wikipedia contributors. (2020, 
July 4). Internet troll. In Wikipedia, The Free 
Encyclopedia. Retrieved 23:11, July 22, 2020, from 
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_
troll&oldid=96603137

• Kas yra susidūręs su troliais?
Tada paaiškinama, kad užsiėmimas yra 

apie tai, kaip elgtis su troliais ir išsaugoti visą 
karalystę.

Po to – kaip apšilimo žaidimas ir „ledlaužis“ 
– žaidžiamas judėjimo žaidimas „Ninja“. 
Vietoj nindzių kiekvienas gali įsikūnyti į savo 
mėgstamų super herojų. 

Vėliau dalyviai susiskirsto į grupes po 
4 asmenis. Kiekviena grupė atsisėda prie 
stalo su žaidimu ir visais jo elementais, 
įskaitant vaizdo žaidimą (pageidautina 
planšetiniame kompiuteryje – taip pat galima 
žaisti kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu). Kai 
paspaudžiamas „start“ mygtukas, programa 
padeda dalyviams keliauti per žaidimą: pirma, 
dalyvių prašoma susitarti dėl vaidmenų, 
paruošti atitinkamą figūrėlių skaičių ir lapus 
apie veikėjus.
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2 DALIS:  Žaidimas 

3 DALIS:  Vertinimas

• Programėlė pristato žaidimą: istorija ir 
taisyklės

• Pagrindinis žaidimas: praktinė patirtis, 
trolių atpažinimas ir bendravimas su jais

Metodai: 
• Programėlė
• Skaitmeninis stalo žaidimas

Žaidime su jumis pasisveikinama ir esate 
supažindinamas su situacija: „Kibernetinę 
Imperiją užvaldė neapykanta ir grubūs troliai. 
Ją reikia išgelbėti“.

Žaidimas prasideda ir programa paaiškina, 
ką reikia daryti toliau.
Esmė: lentos vidurys turi išlikti švarus. 
Maži troliai atsiranda iš keturių netoliese 
esančių kambarių ir juda link vidurio. Jei 
su jais susitinkate, turite spręsti situacijas, 
kurios yra paaiškinamos programėlėje. 
Jei žaidėjai patenka į kambarius, jie gali 
pabandyti išsilaisvinti nuo „vadovaujančių 
trolių“. Norėdami tai padaryti, jie gali pasitelkti 
savo įgūdžius, rinkti įvairią informaciją ir tada 
nuspręsti, kai elgtis. Žaidimas baigiamas, kai 
yra išlaisvinami visi kambariai.

 

Trečiajame užsiėmimo etape analizuojami 
lapai apie veikėjus. Žaidėjai žaisdami juose 
žymėjo, kuris elgesys buvo išbandytas 
prieš mažus ir didelius trolius, kurie būdai ir 
strategijos buvo sėkmingos  ir kaip dažnai. 
Analizuojami elgesio modeliai tarp atskirų 
asmenų, tarp grupės narių ir galiausiai tarp 
visų dalyvių (suskaičiuojama, išvedama 
statistika). 
Tada aptariami šie klausimai:
• Kaip nusprendėte elgtis vienaip arba 

kitaip?
• Koks elgesys, jūsų manymu, gerai veikia 

ir kodėl?
• Ar jūsų imituoti veiksmai taip pat veikia 

realiame gyvenime?
• Ką darytum kitaip realiame gyvenime?
• Ar žinote kitų trolių rūšių?
• Kaip galite atpažinti jų elgesį?
• Ar yra kitų veikimo būdų?

Po to kiekvienai grupei išdalinami taikiniai 
su žaidimo temomis. Kiekviename taikinio 
ketvirtyje yra pažymėti pagrindiniai punktai, 
pavyzdžiui, „Tiesioginė patirtis // Ar aš žinau // 
Ar žinau savo aplinkoje // Ar man tai atrodo 
labai/ nelabai blogai“. Dabar visų dalyvių 
yra prašoma atsistoti ir pažymėti atsakymą 
kryžiuku. Tada kiekviena grupė įvertina savo 
taikinį atsakydami į šiuos pagrindinius 
klausimus: 
• Kodėl šio užsiėmimo rezultatas yra būtent 

toks?
• Koks būtų rezultatas visoje Lietuvoje?

Tada grupės trumpai pateikia rezultatus, 
remdamosi savo taikiniu. Klausimai yra 
perskaitomi ir apibendrinamas diskusijų 
rezultatas. Po to vyksta trumpa bendra 
diskusija ir refleksija:
• Ką naujo sužinojote šiame užsiėmime?
• Kokie klausimai lieka neatsakyti?
• Kas šiame užsiėmime buvo naudinga/ 

ne taip naudinga?

• Žaidimo įvertinimas: refleksija
• Sąsaja su realiu gyvenimu: refleksija

Užsiėmimo vertinimas: baigiamasis etapas

Metodai:
• Žaidimu grįsta refleksija
• Perkėlimas: žaidimo patirties perkėlimas 

į realų gyvenimą
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Trumpai Šaltiniai/ Nuorodos

„Invasion of the Cyber Trolls“ yra  užsiėmimas, 
paremtas žaidimu, skirtas jaunimo grupėms 
padėti identifikuoti ir užkirsti kelią neapykantos 
kalbai bei tinkamai reaguoti į ją. Pagrindinis 
užsiėmimo komponentas yra skaitmeninis 
stalo žaidimas tuo pačiu pavadinimu.

Siekiant perkelti žinias iš žaidimo į 
kasdieninį gyvenimą yra naudojami 
klasikiniai pedagoginiai metodai, tokie kaip 
vadovaujamos grupinės diskusijos ir kiti 
refleksijos metodai.

Atsisiųskite medžiagą ir programą:
• „Invasion der Cybertrolle“ (originali vokiečių 

kalba):  demokratielabore.de/workshops/
invasion-der-cybertrolle/

• Versija anglų kalba: playyourrole.eu
• „Ninja“: ultimateninjacombat.com
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Įžanga

Mes visi žinome apie trolius internete. Šiame žaidime jūs turite dirbti 
kartu, kad neleistumėte kibernetiniams troliams visiškai perimti interneto. 
Apsaugokite savo erdvę (savespace) ir paverskite internetą bendradarbiavimo 
vieta!

Pasiruošimas

Pasiruoškite rašiklius, pranešimų lentas, veikėjus, trolių vadovą ir veikėjų 
lapus. Taip pat jums reiks programos: demokratielabore.com/workshops/
downloads/invasiondercyberrolle/app

Programą galite parsisiųsti. Ji veikia mobiliuosiuose telefonuose ir 
planšetiniuose kompiuteriuose Taip pat gali veikti neturint interneto ryši jei 
išisaugomas puslapis kaip programėlė ant telefono ar plančetės pradžios 
ekrano.

Žaidimo pradžia

Pasirinkite veikėją, paimkite atitinkamą veikėjo lapą, parašykite savo vardą 
ir, jei norite, savo slapyvardį. Žaidėjas, pasirinkęs „mokslininko“ vaidmenį, 
turėtų atidžiai perskaityti trolių vadovą, kad būtų pasiruošę kovai su troliais. 
Paleidę programą, nustatymuose galite pridėti savo keiksmažodžius ir 
aktyvinti (ar išjungti) skaitymo balsu parinktį. Tada paspauskite „Pradėti“ ir 
gausite išsamias instrukcijas, kaip paruošti žaidimo lentą ir kaip joje judama.

Žaidimo tikslas

Jūsų užduotis yra apsaugoti savo saugią erdvę ir tuo pačiu metu patekti 
į kambarius, kuriuose turėsite nugalėti purpurinius trolius. Pakeliui kovosite 
su mažais žaliais troliais ir gausite teigiamų arba neigiamų pranešimų.

Veikimo būdas

• Žaidėjui, kuris paskutinis ką nors paskelbė socialinėje platformoje, 
leidžiama pradėti žaidimą, po to žaidžiama paeiliui. Ėjimas vyksta taip:

•  Palieskite savo veikėją programėlėje
•  Paeikite 2 laukelius
•  Atsistokite arba nusileiskite laukelyje su troliais: trolių kova

Žaidimo „Kibernetinių trolių invazija“ instrukcijos
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•  Atsistokite arba nusileiskite ant laukelio su pranešimo plytelėmis : 
pranešimas

•  Atsistokite arba nusileiskite ant durų į žiniasklaidos kambarį, kuriame yra 
kitas žaidėjas: atidarykite kambarį

• Pasirengę? Dar kartą palieskite savo personažą. Ar buvo visų keturių 
žaidėjų eilė: trolio eilė 

Judėjimas

Galite judėti 0, 1 arba 2 kvadratus. Bet tik horizontaliai ir vertikaliai,. Galite 
judėti į visus kvadratus, net jei jau juose kas nors yra. Saugioji zona laikoma 
vienu dideliu laukeliu. Veiksmai (pranešimas, trolių kova, kambario atidarymas) 
gali būti suaktyvinti prieš arba po jūsų veiksmų: pvz., trolių kova > paeiti 1 
laukelį atgal > pranešimas > paeiti dar 1 laukelį atgal > atidarykite kambarį.

Pranešimas

Jei laukelyje yra pranešimo plytelė , galite atidaryti pranešimą naudodami 
pranešimo mygtuką. Gali nutikti visko. Kartais jūsų paprašys įdėti plytelę į 
veikėjų lapo apatinę juostą, kad nepamirštumėte jos funkcijos. Vėliau naujos 
plytelės padėtis visada parenkama skaitmeniniu būdu. Jei lauke jau yra 
plytelė, vėl ridenkite kauliukus. Jei dingo visi žetonai, daugiau žetonų įdėti 
nebegalima.

Žalioji trolių kova  

Jei jūsų laukelyje yra žalias trolis, kova prasidės iš karto. Paspauskite trolių 
kovos mygtuką ir tada nuspręskite, kaip reaguosite į trolių puolimą. Kiti gali 
jums padėti, bet jūs turite nuspręsti.  

SVARBU: PAŽYMĖKITE KIEKVIENĄ PERGALĘ IR PRALAIMĖJIMĄ SAVO VEIKĖJO 
LAPE PANAUDODAMI ATITINKAMUS SIMBOLIUS! TAI LABAI SVARBU VERTINIMO 
ETAPE.
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Kambario atidarymas

Kai dvi figūros yra ant durų skydo priešais žiniasklaidos kambarį, prasideda 
pagrindinė trolių kova. Paspauskite mygtuką „atidaryti kambarį“ ir nustatykite, 
kurios dvi figūros (spustelėkite paveikslėlius) atidaro kurį kambarį (spustelėkite 
kambarį) ir kovokite kartu su visais 4.

Tam naudokite savo specialiuosius įgūdžius:
Atidarykite kairiosios pusės meniu ir pasirinkite vieną iš savo dviejų įgūdžių, 

kad sužinotumėte daugiau apie trolį. Kuo daugiau žinai apie vadovaujantį 
trolį, tuo paprasčiau ieškoti jo tipo trolių vadove ir gauti patarimų, kaip su 
juo elgtis. Tada pasirinkite vieną iš keturių būdų, kaip elgtis su troliu ir būkite 
pasiruošę priimti pasekmes.

SVARBU: PAŽYMĖKITE KIEKVIENĄ PERGALĘ IR PRALAIMĖJIMĄ SAVO VEIKĖJO LAPE  
PANAUDODAMI ATITINKAMUS SIMBOLIUS! TAI LABAI SVARBU VERTINIMO ETAPE.

Trolių eilė

Kai atėjo visų eilė, visi maži troliai (kurie nestovi laukelyje) eina į priekį palei 
žaidimo lentos rodykles saugios erdvės link. Jie nepajudės į laukelius, kur 
jau stovi kiti troliai. Jie rikiuojasi vienas po kito. Vėliau vadovaujantys troliai 
reikalauja pastiprinimo: du kartus meskite kauliukus, kad pamatytumėte, 
iš kurios erdvės atsiranda nauji maži troliai. Ar vadovaujantis trolis buvo 
nugalėtas kambaryje? Ar du laukai, kur troliai turėjo atsirasti, yra užimti? Jei 
pasisekė - ten neatsiras naujas trolis!

Patarimai

Tikslinga dviem žmonėms bėgti viena kryptimi, kad kuo greičiau gautumėte 
kambarį socialiniuose tinkluose. Į žiniasklaidos kambarius kurie buvo išlaisvinti 
nuo vadovaujančių trolių nauji mažieji troliai nebekviečiami.
• Vadovaujančių trolių kovos metu tiksliai perskaitykite, ką trolis padarė, 

panaudokite visus savo įgūdžius, pabandykite išsiaiškinti, koks tai trolis 
(trolių vadovo pagalba), ir kartu aptarkite.

• Jei saugioje erdvėje jau yra 3 troliai (žali ar violetiniai), geriausia paskutinį 
laukelį saugoti, kad į jį nepatektų kitas trolis, nes tada jūs pralaimėsite!

• Maži troliai negali tavęs aplenkti. Judėdami galite užkirsti kelią jiems. 
Tačiau būkite atsargūs: kol jų nenugalėsite, taip pat negalėsite nuo jų 
pasprukti!  
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• Aikštelėje gali būti daugiau nei viena žaidimo figūra. Jūsų pranašumas 
yra tas, kad galite padėti vieni kitiems nugalėti trolį.

Pastabos apie žaidimą

Trolių vadovas/gidas taip pat gali padėti daugiau sužinoti apie mažus 
trolius, tačiau nebūtinai jo reikia. Troliai yra ir lieka nenuspėjami. 

Žaidimo pabaiga

Laimite, kai visi 4 violetiniai vadovaujantys troliai palieka žiniasklaidos kambarius. 
Pralaimite, jei vadovaujantys troliai arba maži žali troliai užima visus 4 laukelius 

saugioje erdvėje.

Vertinimas

Dabar susumuokite visus duomenis, esančius veikėjų lapuose, t.y. kiek kartų 
buvo pralaimėta ar laimėta pasirinkus „ignoruoti“, „diskutuoti“ ir „būti maloniam/ 
pranešti“. Vėliau aptarkite, kuri taktika lėmė laimėjimą  prieš trolius, kuri lėmė 
pralaimėjimą, ir ar šios taktikos veikia iš tikrųjų. 

Ką dar pastebėjote? Ar susiduriate su panašiomis situacijomis realybėje? 
Kaip galite atpažinti trolių elgesį?

Visą medžiagą ir programą (demokratielabore.de/work-shops/invasion-
der-cybertrolle) galima laisvai atsisiųsti, atsispausdinti, modifikuoti ir išplėsti 
pagal „Creative Commons“ licenciją „CC-BY 4.0, OKF DE“.
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Veikėjų lapas

Gydytojas

Gebėjimai prieš vadovaujančius 
trolius: 
• paklauskite draugų;
• paklauskite tėvų.

Apskritimuose nupieškite simbolius, 
kad galėtumėte suskaičiuoti su kiek 
trolių susidūrėte ir ką padarėte:
•  Ignoravote
•  Buvote mandagus / pranešėte
•  Aptarėte

Nugalėti troliai:
+ 1 pranešimas   + 1 bėgimas  
+ 2 bėgimas  - 1 žaliasis trolis

Pralaimėta prieš trolius:
+ 1 pranešimas   - 1 bėgimas  
- 2 bėgimas  + 1 žaliasis trolis

Įdėkite plyteles čia, jei turite 
atitinkančią žinutę:
• praleisti kitą  etapą;
• paeiti  tris žingsnius į priekį 

kitame  etape;
• paeiti vienu žingsniu į priekį 

kitame etape;
• etapo  pabaigoje paralyžiuoti 

vieną trolį;
• imunitetas prieš neigiamas 

pasekmes.

Mokslininkas

Gebėjimai prieš vadovaujančius
 trolius: 
• ieškoti straipsnių;
• ieškoti svetainės.

Apskritimuose nupieškite simbolius, 
kad galėtumėte suskaičiuoti, su kiek 
trolių susidūrėte ir ką padarėte: 
• Ignoravote
•  Buvote mandagus / pranešėte
•  Aptarėte

Nugalėti troliai:
+ 1 pranešimas   + 1 bėgimas 
+ 2 bėgimas  - 1 žaliasis trolis

Pralaimėta prieš trolius:
+ 1 pranešimas   - 1 bėgimas 
- 2 bėgimas  + 1 žaliasis trolis

Įdėkite plyteles čia, jei turite 
atitinkančią žinutę:
• praleisti kitą  etapą;
• paeiti  tris žingsnius į priekį 

kitame  etape;
• paeiti vienu žingsniu į priekį 

kitame etape;
• etapo  pabaigoje paralyžiuoti 

vieną trolį;
• imunitetas prieš neigiamas 

pasekmes.
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Ieškotojas

Gebėjimai prieš vadovaujančius 
trolius: 
• suraskite trolį „Google“ 

paieškoje
• patikrinkite jo puslapį

Apskritimuose nupieškite simbolius, 
kad galėtumėte suskaičiuoti, su 
kiek trolių susidūrėte ir ką padarėte: 
•  Ignoravote
•  Buvote mandagus / pranešėte
•  Aptarėte

Nugalėti troliai:
+ 1 pranešimas   + 1 bėgimas 
+ 2 bėgimas  - 1 žaliasis trolis

Pralaimėta prieš trolius:
+ 1 pranešimas   - 1 bėgimas 
- 2 bėgimas  + 1 žaliasis trolis

Įdėkite plyteles čia, jei turite 
atitinkančią žinutę:
• praleisti kitą  etapą;
• paeiti  tris žingsnius į priekį 

kitame  etape;
• paeiti vienu žingsniu į priekį 

kitame etape;
• etapo  pabaigoje paralyžiuoti 

vieną trolį;
• imunitetas prieš neigiamas 

pasekmes.

Kovotojas

Gebėjimai prieš vadovaujančius 
trolius: 
•  konfrontuoti su troliu
•  draugiškai pasiteirauti trolio

Apskritimuose nupieškite simbolius, 
kad galėtumėte suskaičiuoti, su 
kiek trolių susidūrėte ir ką padarėte: 
•  Ignoravote
•  Buvote mandagus / pranešėte
•  Aptarėte

Nugalėti troliai:
+ 1 pranešimas   + 1 bėgimas 
+ 2 bėgimas  - 1 žaliasis trolis

Pralaimėta prieš trolius:
+ 1 pranešimas   - 1 bėgimas 
- 2 bėgimas  + 1 žaliasis trolis

Įdėkite plyteles čia, jei turite 
atitinkančią žinutę:
• praleisti kitą  etapą;
• paeiti  tris žingsnius į priekį 

kitame  etape;
• paeiti vienu žingsniu į priekį 

kitame etape;
• etapo  pabaigoje paralyžiuoti 

vieną trolį;
• imunitetas prieš neigiamas 

pasekmes.
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Naudodamiesi šiais užrašais galite sužinoti, kokio lygio yra trolis, ir nuspręsti 
kokią taktiką rinktis! Jei žinote lygį, galite nuo pat pradžių atsisakyti blogiausio 
sprendimo!

1 lygis. Išdaigininkai ir įžeidėjai. Šie troliai nori išprovokuoti jūsų reakciją ir jus 
suerzinti. Jie tiesiog mėgaujasi tuo ir turi tikslą  sukelti jums  kuo daugiau 
bėdų. Būti maloniu ir draugišku neužtenka, kadangi tada jie galvoja, kad 
esate lengvas grobis!

2 lygis. Šis trolis apsimeta labai rimtu, nukrypsta nuo temos ir visiškai 
nesiklauso. Jis daro viską, kad būtų teisus. Jis mano, kad žino viską, ir  niekada 
neprisipažįsta, jeigu nežino. Diskusijos su juo - yra beprasmės, kadangi jis 
ignoruoja faktus.

3 lygis . Bjaurus trolis. Jis įžeidinėja žmones ir yra pavojingas,. Jo vienintelis 
tikslas yra įskaudinti kitus žmones. Jo negalima ignoruoti,jį reikia sustabdyti.

4 lygis . Šio trolio pagrindinis tikslas yra kuo daugiau pakenkti bendruomenei, 
grupei ar asmeniui. Jis visada blogai kalba apie kitus. Kartais jis net nesupranta, 
ką daro, ir retai išklauso argumentų. Tik nedaugelis drįsta su juo kalbėtis. Su 
juo negalima būti maloniam, kadangi jis gali pagalvoti, kad yra teisus.

5 lygis. Atsargiai, šis trolis žino, ką daro! Jis sąmoningai skleidžia melą ir 
tyčia verčia kitus žmones jaustis blogai. Jis gali peržengti interneto ribas ir 
tapti pavojingu realiame gyvenime. Niekada nekovok su šiuo troliu vienas. 
Ginčijimasis su juo gali baigtis blogai.

Licencija naudotis „Democracy laboratories“ užsiėmimų medžiaga. 

„Democracy Laboratories“ yra Vokietijos „Atvirų žinių fondo“ projektas, kurį finansuoja Federalinė 
šeimos reikalų, senjorų, moterų ir jaunimo ministerija pagal federalinę programą „Gyvoji 
demokratija“ ir „Federalinė pilietinio švietimo“ agentūra. Dėkojame, kad atsisiuntėte mūsų 
seminaro medžiagą. Visą medžiagą galima naudoti pagal šią „Creative Commons“ licenciją, 
nebent nurodyta kitaip. 

C-BY 4.0 | OKF DEcreativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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Pasirinkite tinkamiausią atsakymą pateiktam teiginiui.

Asmeniniai įžeidimai (iš nepažįstamų asmenų)
 Aš tai patyriau 
 Aš susidūriau su tuo savo aplinkoje
 Manau, kad tai siaubinga
 Aš žinau, kaip elgtis

Asmeniniai įžeidimai (iš pažįstamų žmonių)
 Aš tai patyriau 
 Aš susidūriau su tuo savo aplinkoje
 Manau, kad tai siaubinga
 Aš žinau, kaip elgtis

Kitų nuomonių atmetimas / nedalyvavimas diskusijose 
 Aš tai patyriau 
 Aš susidūriau su tuo savo aplinkoje
 Manau, kad tai siaubinga
 Aš žinau, kaip elgtis

Žmonių / socialinių grupių įžeidinėjimas
 Aš tai patyriau 
 Aš susidūriau su tuo savo aplinkoje
 Manau, kad tai siaubinga
 Aš žinau, kaip elgtis

Nesąmoningas (netyčinis) gandų / melo skleidimas
 Aš tai patyriau 
 Aš susidūriau su tuo savo aplinkoje
 Manau, kad tai siaubinga
 Aš žinau, kaip elgtis

Sąmoningas (tyčinis) gandų / melo skleidimas
 Aš tai patyriau 
 Aš susidūriau su tuo savo aplinkoje
 Manau, kad tai siaubinga
 Aš žinau, kaip elgtis

Užduotis
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Nindzės taisyklės

Nindzės kodas

1. Žaidėjai suformuoja ratą. Visi stovi rankos atstumu vienas nuo kito.
2. Suskaičiavus „3 ... 2 ... 1” ir sušukus „Nindzė!“ visi žaidėjai  sustingsta ninzės 

pozoje.. Gerai apgalvokite, į kokią pozą atsistosite!
3. Pasirinkite, kuri nindzė pradės.
4. Vienam žaidėjui leidžiama atlikti vieną greitą nindzės ataką. KABUM! Judesys 

gali būti atliekamas visu kūnu.  HAJA! Pašalinkite kitus, paspausdami 
jiems ranką - riešas nesiskaito. Turite išlaikyti pozą, kurioje baigėte judesį.

5. Kitam žaidėjui leidžiama judėti, kai baigsite ataką.
6. Jei jus užpuolė kitas žaidėjas, galite išsisukti nuo puolimo naudodamas 

tik rankas.
7. Kai lieka tik du žaidėjai, jie pradeda paskutinę dvikovą. Dvi paskutinės 

nindzės nustoja kovoti, nusilenkia ir atsistoja nugara į nugarą. Suskaičiavus 
„3 ... 2 ... 1” ir sušukus „Nindzė!“ jie sustingsta pozoje. Kovingiausią pozą 
parodžiusi nindzė pradeda pirma ir žaidimas tęsiasi taip, kaip ir prieš 
tai. Žaidimas baigiasi, kai lieka tik viena nindzė. 

1. Būk juokingas. „Nugalėtojas“ nebūtinai yra tas, kuri susilaukia daugiausia 
susižavėjimo šūksnių; svarbiau yra žaisti stilingai. 

2. Jokių atsitraukimų. Privalote likti toje pozoje, kurioje baigėte judėti. 
3. Tikros nindzės kovoja garbingai. Jeigu tavo ranka buvo paliesta, tu 

pašalinamas!
4. Vienintelis teisėjas yra žiūrovai. Sužavėkite žiūrovus ir kilus ginčams jie 

stos į jūsų pusę.
5. Pasilinksmink. Visada bus dar vienas nindzės žaidimas!
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Užsiėmimas 
Nr. 2

„Newsgames“ – naujienų žaidimai

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupėTrukmė

1.1 Informacijos 
ir duomenų 
raštingumas

1.2  Duomenų, 
skaitmeninio 
turinio bei 
informacijos 
vertinimas

1.3  Duomenų, 
informacijos ir 
skaitmeninio 
turinio 
valdymas

2.1  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 
(sąveika)

2.2 Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.5  Tinklo etiketas 
(netiquette)

2.6  Skaitmeninės 
tapatybės 
valdymas

5.4  Skaitmeninių 
kompetencijų 
spragų 
identifikavimas

• Žodžio laisvė
• žaidimo dizainas
• naujienos
• popierinis prototipas
• testavimas
• diskusija

Tinka labiau subrendusiems 
14-19 m. paaugliams

5 valandos 
(300 minučių)
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Apžvalga Turinys

Šis „newsgames“ (liet. naujienų žaidimų) 
metodas skirtas dirbti su įvairaus dydžio  
jaunimo grupėmis. Tai gali būti penkių valandų 
projektas. Jis gali būti įgyvendinamas pamokoje 
arba popamokinėje veikloje. Skirtingose 
užsiėmimo dalyse yra naudojami metodai, 
kurie taip pat gali būti pritaikyti kituose projekto 
„Play Your Role“ siūlomuose užsiėmimuose. 
Geriausia, jei grupė dirba penkias valandas, 
tačiau užsiėmimas gali būti suskirstytas į kelis 
ir organizuojamas skirtingomis dienomis.

Kadangi naujienų žaidimas, naudojamas 
šiame užsiėmime, nagrinėja neapykantos 
kalbos problemą, užsiėmimo vadovui svarbu 
žinoti, ar grupėje yra dalyvių, kurie patyrė 
neapykantą kasdieninėje veikloje internete – ar 
tai yra svarbi problema grupėje. Užsiėmimo 
vadovas pats turėtų būti žaidęs šį žaidimą, 
kad būtų gerai pasiruošęs. 

„Newsgames“ yra vaizdo žaidimai, kurie 
yra susiję su realaus gyvenimo įvykiais,  
dabartinėmis realijomis ir naujienomis. Žaisdami, 
žaidėjai  patiria neigiamą neapykantos poveikį. 
Skirtingai nuo daugelio populiariausių vaizdo 
žaidimų, naujienų žaidimai yra gana trumpi, 
nereikalauja daug laiko, žaidimų įgūdžių ar 
sudėtingos techninės įrangos, todėl jie tinka 
švietimo tikslais.

Šiame užsiėmime siūloma žaidžiant pažvelgti 
į neapykantos kalbos problemą. Dalyviai turi 
galimybę patirti neigiamą neapykantos kalbos 
poveikį ir pradėti diskutuoti šia tema. Popierinių 
„newsgames“ prototipų kūrimas suteikia 
galimybę pažvelgti plačiau į sisteminio lygio 
problemas, tokias kaip, pavyzdžiui, neapykantos 
kalba.

Tikslas

Pagrindiniai užsiėmimo tikslai yra:
1. supažindinti su neapykantos kalba 

internete, informuoti apie strategijas ir 
pateikti pavyzdžių;

2. skatinti dalyvių diskusiją, paremtą jų 
žiniomis, patirtimi, aiškinantis  jų  reakcijas 
į neapykantą ir jos kurstymą;

3. skatinti kritinį mąstymą apie sąlygas 
neapykantos kalbai atsirasti kuriant 
popierinius naujienų žaidimų prototipus.

Įvairios užduotys padeda pažinti vienas kitą ir 
kurti grupės veiklą. Kūrybinis grupinis darbas 
taip pat suteikia galimybę įgyti asmeninių, 
komandinių, socialinių kompetencijų.

Reikalingos priemonės

• 1 išmanusis telefonas arba planšetinis 
kompiuteris 2 dalyviams (atsineškite savo 
įrenginių + atsarginių įrenginių),

• belaidis interneto ryšys.
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TEMA TIKSLAI METODAI TECHNINIAI 
REIKALAVIMAI 
IR PRIEMONĖS

PAPILDYMAI/ 
ALTERNATYVOS

PRADŽIA

15 
min.

Susipažinkite ir 
pasisveikinkite

Instrukcijos
Vardų bingo 

Vardų bingo 
lapai

NEAPYKANTOS KALBA

25 
min.

Įvadas į 
neapykantos 
kalbos temą

Įvadas į projekto temą: 
neapykantos kalba;
„Troll Factory“: žaidžiama 
grupėse po du

Išmanieji 
telefonai / 
planšetiniai 
kompiuteriai 
(bet 
atsineškite 
papildomų 
įrenginių)

Kiti žaidimai, 
kurie padėtų 
vystyti 
neapykantos 
kalbos temą: 
pvz., „Moderate 
Cuddlefish“

15 
min.

Neapykantos 
kalba internete: 
kokių pavyzdžių 
dalyviai gali 
pateikti?

Neapykantos kalbos 
apibrėžimas.
Atviras pokalbis su visa 
grupe: kokie pavyzdžiai 
yra žinomi dalyviams? 
Ką jie girdėjo per žinias?
Kur jie apie tai sužinojo? 
Dokumentuojama 
„padlet.com“ platformoje 
arba ant didelio lapo.

Paruošta 
„Padlet“ 
platforma su 
apibrėžimu 
ir klausimais, 
kuriuos 
dalyviai 
atsako, pildo 
pavyzdžiais.

15 
min.

Ką galima daryti 
kovojant su 
neapykantos 
kalba?
Įvairios rizikos, 
susijusios su 
reagavimu į 
neapykantos 
kalbą?

Atvira diskusija apie 
įvairus  būdus, kaip 
reaguoti į neapykantos 
kalbą.
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NEWSGAMES

10 
min.

Įvadas į 
naujienų 
žaidimus, 
užsiėmimo 
struktūra

Atviras pokalbis: Ką 
dalyviai galvoja apie 
žaidimą „Troll Factory“? 
Ar jie žino kitų naujienų 
žaidimų pavyzdžių?

20 
min.

Naujienų 
žaidimų 
testavimas; 
suprasti, kaip 
naujienos 
gali būti 
traktuojamos 
žaidimuose

Pristatomi keli žaidimai, 
kad dalyviai susipažintų 
su įvairia žaidimų 
mechanika ir metodais; 
dalyviai žaidžia vieną 
ar kelis žaidimus ir pildo 
klausimyną apie juos.

Žaidimų 
testavimo 
klausimynas;
Žaidimai: 
„E.G. Spent“, 
„Brexit Bus“, 
„3rd World 
Farmer“, 
„My Cotton 
Picking Life“, 
„September 
12th“

„Let's Play“ gali 
būti kūrybiškas 
būdas pakeisti 
apklausą, 
bet užtruktų 
daug ilgiau nei 
klausimyno 
pildymas.
Papildoma 
tema: Kaip 
kuriamos 
naujienos / žinių 
laidos?

20 
min.

Aptarti žaidimų 
temas

Trumpa diskusija apie 
kiekvieną žaidimą.
Būkite atsargūs 
rinkdamiesi žaidimus: kai 
kurie žaidimai turi būti 
pakomentuoti, kad būtų 
galima suprasti  ryšį tarp 
žaidimo ir neapykantos 
kalbos.

90 
min.

Kūrybinė 
užduotis: 
naujienų 
žaidimų idėjų 
kūrimas

Formuojamos grupės (3 
dalyviai grupėje)
Temų apibrėžimas
Popierinių prototipų 
kūrimas.

Formuojamos 
grupės (3 
dalyviai 
grupėje)
Temų 
apibrėžimas
Popierinių 
prototipų 
kūrimas

Jei yra 
pakankamai 
laiko, žaidimo 
dizaino įrankiai, 
pavyzdžiui, „MIT 
Scratch“ gali 
būti naudojami 
sukurti žaidimus 
vietoj popierinių 
prototipų.
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PRISTATYMAS

25 
min.

Trumpas 
popierinių 
prototipų 
pristatymas

Trumpi pristatymai (1-2 
minutės). 
 

Popierinių 
prototipų 
pristatymas: 
laisva 
forma arba 
naudojant 
pasirinktą 
dokumento 
šabloną.

Vienas dalyvis 
iš vienos grupės 
yra žiuri, kuri 
vertina visas 
idėjas, narys.

40 
min.

Popierinių 
prototipų 
testavimas

Vienas žaidimo kūrėjas 
lieka prie grupės stalo ir 
pristato idėją kitų grupių 
nariams. Po to 5 minučių 
diskusija apie šią patirtį.

Grupės gali 
judėti tam tikra 
seka.

10 
min.

Refleksija:  
testavimo 
sesijos 
aptarimas

• Užsiėmimo vadovas 
užduoda klausimus:

• Kaip buvo žaidžiami 
žaidimai?

• Kaip jauteisi pamatęs, 
kai žaidžiamas jūsų 
žaidimas?

• Ko išmokote?

IŠVADOS

10 
min.

Atsiliepimai, 
grįžtamasis 
ryšys

Rašytinis anoniminis 
klausimynas, po 
kurio suteikiama 
galimybė pateikti žodinį 
atsiliepimą.

5 min. Užsiėmimo 
užbaigimas

Žaisminga išvada „Woooorrrrk!“ 
žaidimas
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Papildomos veiklos

Jei yra daugiau laiko, galima išbandyti 
keletą užsiėmimo variantų. Vietoj žaidimų 
analizavimo ir klausimyno pildymo, dalyviai 
gali kurti „Let‘s Play“. Be to, vietoj popierinių 
prototipų dalyviai gali sukurti pradinę savo 
žaidimo idėją su „MIT Scratch“ ar kitu žaidimo 
kūrimo įrankiu, atitinkančiu jų techninius 
gebėjimus.

Šaltiniai/ Nuorodos

Žaidimai:
• Troll Factory: trollfactory.yle.fi 
• Spent: playspent.org 
• Brexit Bus: advisa.se/en/research 

/brexit-bus
• September 12th: www.newsgaming.

com/games/index12.html
• Cotton Picking Life: /gamethenews.net/

index.php/my-cotton-picking-life
• 3rd World Farmer: 3rdworldfarmer.org
• Woooorrrrk!: timgarbos.itch.io/

woooorrrrk

Metodai: 
• Padlet: https://padlet.com 
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Vardų Bingo

Raskite asmenį grupėje, kuriam tinka toliau nurodyti teiginiai. Tegul tas 
asmuo žemiau parašo savo vardą. Kai tik užpildomi visi laukeliai, jūs 
laimėjote. Bingo!

yra geras komandos 
žaidėjas

mėgsta vaidinti 
teatre

yra klano narys 

 žino, kas yra avataras žino gerų žaidimų 
didelėms grupėms

žino e-sporto 
komandą

kovoja kaip tikras 
riteris 

laiko save „geimeriu" moka sukčiauti
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Išbandykite žaidimą ir atsakykite į klausimus.

Ar jums patiko žaidimas?

Kaip smagu buvo žaisti?

Ar jums patiko grafika?
 

Kokia pagrindinė žaidimo 
siunčiama žinutė? 

Kaip skambėtų laikraščio antraštė 
arba „Twitter“ žinutė apie žaidimo 
siunčiamą žinutę?

 

Jūsų nuomone, kiek tiksliai 
žaidimas atspindi realybę?

Ar gavote naujų įžvalgų? Jei taip, 
kokių?

Žaidimo testavimo klausimynas
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Užsiėmimas 
Nr. 3

Personažų kūrimas 
Stereotipiniai lyčių vaidmenys ir 
skirtumai video žaidimuose

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupęTrukmė

1.1  Duomenų 
įvertinimas, 
informacija ir 
skaitmeninis 
turinys

2.2  Dalinimasis per 
skaitmenines 
technologijas.

2.4 Bendradarbia-
vimas per 
skaitmenines 
technologijas

2.5  Etiketas

2.6  Skaitmeninės 
tapatybės 
valdymas

5.3  Kūrybinis 
skaitmeninių 
technologijų 
panaudojimas

• Žaidimai
• Lytis
• Veikėjas
• Avataras
• Binarinis
• Vaidmenų lūkesčiai
• Vertybės
• Stereotipai
• Įvairovė
• Lyčių balansas
• Tarpusavio ryšys

• 14 - 21 m. jaunuoliai 
• 6 - 30 dalyvių

3,5-5 valandos
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Apžvalga Turinys

Užsiėmimas gali būti naudingas 
paaugliams ir jaunuoliams, kurie sprendžia lyčių 
vaidmenų dvilypumo problemą. Žaismingas 
eksperimentas su pačių susikurta tapatybe 
gali sukurti saugią erdvę apmąstymams 
apie save. Vis dėlto, instruktoriaus dėmesys 
ir požiūris yra svarbūs, nes gali būti netyčia 
paliesta ir suaktyvinta neigiama patirtis, 
susijusi su šia tema.

Užs iėmimo pradžioje seksualūs , 
skaitmeniniu būdu sugeneruoti kūnų vaizdai 
gali būti pristatymo dalis. Ši aplinkybė turėtų 
būti iš anksto nurodyta ir prireikus aptarta.

Diskusijų ir aptarimų metu pageidautina, 
kad dalyviai pasidalintų savo patirtimi apie 
žaidimus ir žaidėjų scenas, atsižvelgdami į 
lyčių vaidmenis. Svarbu, kad kalbantieji jaustųsi 
saugūs ir suprasti. Todėl būtina nustatyti 
bendravimo taisykles tam, kad būtų sukurta  
saugi ir nediskriminuojanti aplinka („Saugi 
erdvė"). Šios taisyklės gali būti užrašytos ant 
lentos arba pakabintos skelbimų lentoje, kad 
būtų visiems gerai matomos.

Užsiėmimo pagrindinė tema yra 
stereotipinis vyrų ir moterų personažų 
vaizdavimas populiariuose vaizdo žaidimuose, 
kritiškas faktų vertinimas ir kūrybinis savų 
avatarų kūrimas.

Užsiėmimo tikslas – padėti dalyviams 
įvertinti lyčių vaidmenis vaizdo žaidimuose. 
Pradžioje vaizdo žaidimai bus aptarti 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, o vėliau, 
naudojant personažų redaktorių, bus sukurti 
jų pačių avatarai. 

Kitame etape naujai sukurti personažai 
veiks vienas su kitu virtualioje aplinkoje.  

Su skaitmeninių personažų redaktoriumi, 
tokiu kaip „Character Creator 3“, dalyviai galės 
susikurti savo žaidimo personažus. Fizines 
savybes bus galima laisvai pasirinkti ir derinti 
jas  su pozomis ir gestais.

Tema

Stereotipinis moterų ar vyrų vaizdavimas 
žiniasklaidoje ir vaizdo žaidimuose. Lytis šiame 
kontekste reiškia socialinę žmonių lytį, bet 
ne lyčių biologines savybes. Žmonės, kurie 
nepatenka į siaurai apibrėžtus vyrų ar moterų 
sistemos rėmus, dažnai patiria diskriminaciją ir 
yra nepakankamai atstovaujami daugumoje 
visuomenės sričių. Taip vyksta ir video 
žaidimuose.

Reiklaingos priemonės

Vieta:
• 1 didelis kambarys
• Lentos, kėdės
• Gėrimai, užkandžiai
• Medžiaga moderavimui (lapai, pieštukai, 

žymekliai,lipdukai, lipni juosta ir kt.)
• Pranešimų popierius, rašikliai dalyviams.
• Blonknotas, kuriame surašoms priimtos 

taisyklės. 

Medija:
• Grupei (sudaro du žmonės) skiriamas 

kompiuteris su Character Creator 3 
programa.

• Programa Character Creator 3 sukurta 
Reallusion Inc. gali būti naudojama 
nemokamai  be apribojimų 30 dienų. 
Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, 
programą galima įsigyti internetu:www.
reallusion.com/store/ (šiuo metu 199 USD 
(nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.)
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1 DALIS:  Įvadas ir apžvalga   

 

2 DALIS:  Pristatymas    

Trukmė: apie 45 min.
• Susipažinimas su programa „Youtube“ 

kanale
•  Užsiėmimo struktūros ir turinio apžvalga
•  Bendravimo taisyklių aptarimas, saugios 

atmosferos sukūrimas 

Atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir laiką, yra 
pasirenkamas supažindinimo su programa 
išsamumas. Dalyviai gali užduoti klausimus, 
susijusius su tema. Taip pat užsiėmimo 
pradžioje stengiamasi išsiaiškinti, kiek dalyviai 
yra susipažinę su tema. 

• Kokį video žaidimą žaidi dabar?
• Kuris yra tavo mėgstamiausias?  
• Kokie personažai iš video žaidimų tau 

atrodo ypač „kieti”?
• Kas tau yra tipiška moteris ir tipiškas vyras?

Taip pat galima „YouTube“ ieškoti vaizdo 
įrašų, skirtų kurti moteriškus personažus ir 
kartu juos žiūrėti per projektorių. Vaizdo įrašai 
vokiečių kalba  apie stereotipines savybes (nuo 
2020 m. rugpjūčio mėn.), pavyzdžiai: 
• GTA V Online | Moteriškas 

personažas www.youtube.com/
watch?v=4SbDmsohkj0  
(783,000 peržiūros)

•  GTA 5 ONLINE | Alex's moteriško 
personažo kūrimaswww.youtube.com/
watch?v=blaNHwfefWk&t  
(1.3 milijonas peržiūrų)

Trukmė: apie 45 min.
•  Pristatymo metu supažindinama su tema

Nuotraukos su stereotipiniais moterų ir vyrų 
personažais iš gerai žinomų skatina diskusiją. 
Klausimai galėtų būti:
• Kas yra moteriškumas, kas yra vyriškumas?
• Kodėl vaizdo žaidimai kuria stereotipines 

ir dažnai perdėtas lyčių savybes?
• Kaip suvok iamas patrauk lumas? 

Kiek svarbus yra žaidimo personažo 
patrauklumas?

Vyriški personažai yra dominuojantys, 
narsūs, stiprūs, vaizduojami kaip aktyviai 
veikiantys ir dažnai yra pagrindiniai žaidimo 
siužeto veikėjai. Moteriškos lyties  personažai 
dažnai yra jauni, gražūs, emocionalūs, silpni, 
priklausomi ir pasyvūs. Gerai žinomas video 
žaidimas, kuris yra laisvai prieinamas „League 
of Legends". „LoL“ žaidžiamas jau 10 metų, ir jis 
turi 80 milijonų aktyvių žaidėjų 2019, šaltinis: 
wikipedia.org/wiki/League_of_Legends). 
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Autorių teisės 
priklauso „Riot 
Games“

Tarp personažų moterų dominuoja 
lieknas, seksualių formų grožio idealas. Kūno 
formų, aprangos ir elgesio įvairovė yra daug 
didesnė tarp vyrų personažų. Šis faktas veikia 
žmones, žaidžiančius žaidimus. Apie tai  gali 
būti diskutuojama su dalyviais.  

Tinkami klausimai:
• Kaip pateikiami grožio idealai  ir elgesio 

modeliai veikia  tave ar kitus vartotojus? 
• Ar tu gali identifikuotis su šiais personažais? 
• Ar gali mergaitės ir moterys identifikuotis 

su pagrindinėmis vyriškomis savybėmis?

Stereotipai yra  AAA žaidimuose, nors 
daugumoje neseniai atsiradusių  žaidimų 
stereotipų yra mažiau. . Pavyzdys galėtų būti 
„Lara Croft“ iš serijos „Tomb Raider“, (išleistas 
1996 m.). Nors pirmose žaidimo versijose vis 
dar rodomos perdėtas moterų seksualumas, 
dabartinė herojė yra kur kas sudėtingesnė, 
įvairiapusiškesnė,  mažiau seksualizuota ir 
labiau pasitikinti savimi. Šis faktas galėtų 
skatinti diskusiją tarp dalyvių. 

47PLAY YOUR ROLE ― UŽSIĖMIMAS NR 3. 



 

3 DALIS:  Personažų kūrimas   

Trukmė: apie 60-120 min.

• Įvadas į darbą su redaktoriumi ir užduotį
•  Dalyviai dirba mažose grupėse

Dalyviai yra suskirstomi į mažas grupes ir 
susėda prie kompiuterių. Juose turėtų būti  įdiegta 
„Character Creator 3“ programa. Jei yra galimybių, 
dalyviai gali dirbti ir po vieną. Tai suteikia galimybę 
asmeniškai prisiliesti prie kuriamų personažų. 
Kita vertus, mažose grupėse tarp dalyvių vyksta 
diskusijos, kurios kuria pridėtinę vertę. Patariama 
dalyvius į grupes suskirstyti pagal jų turimas 
technines žinias (daugiau žinančius sujungti su 
mažiau žinančiais). Rekomenduojama grupė, 
sudaryta iš dviejų žmonių. Prieš tai, kai prasideda 
avatarų kūrimas, užsiėmimo vadovas trumpai 
supažindina su programos operacijomis. Vėliau  
aptariami kuriami personažai. Klausimai gali būti 
tokie:
• Kokius veikėjus norime sukurti?  
• Ar jie panašūs į žmones ar ne? 
• Kaip galėtų būti aiškiai išreikšta lytis?
Kaip alternatyva, gali būti skiriamos šios užduotys:
1.  Sukurti avatarą
2.  Kokios biologinės lyties yra sukurtas asmuo?
3.  Pagalvoti apie tai ir padiskutuoti.
4.  Sukurti asmenį, kuris yra belytis (papildomas 

klausimas: ar belytis  asmuo tikrai atrodo 
„nenormalus"?)
Be to, dalyviai turėtų būti informuoti, kad 

savo sukurtus personažus reikės pristatyti 
kitoms grupėms. Mažos grupės taip pat turėtų 
sugalvoti trumpą istoriją apie savo personažą. 
Aptariami personažo būdo bruožai, įgūdžiai, 
stiprybės ir silpnybės. Užsiėmimo vadovas turi 
teikti pagalbą, jei dalyviams kiltų klausimų dėl 
sistemos operacijų.
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Pasibaigus laikui, turėtų būti paliekama 
pakankamai laiko padaryto ekrano kopijas. Šiose 
kopijose personažai turėtų būti užfiksuoti tipiškose 
ir netipiškose pozose. Pabaigti personažai gali būti 
išsaugoti. Rezultatų pristatymui ekrano vaizdai iš USB 
perkeliami į užsiėmimo vadovo kompiuterį. Personažai 
gali būti pristatomi per projektorių.

4 DALIS:  Sukurtų personažų pristatymas, įvertinimas ir refleksija   

Trukmė: 60 min.
•  Trumpas sukurtų personažų pristatymas 

grupėse
•  Apvalaus stalo diskusija
•  Užsiėmimo įvertinimas
Mažos grupės pristato savo kūrybą, ir personažų 
istorijas (žiūrėti aukščiau). Vėliau refleksija vyksta 
kartu:

• Kaip jautėsi kūrėjas kurdamas personažą? 
• Ar viskas patiko? 
• Ar išsiskyrė nuomonės mažose grupėse?  
• Kaip nuomonių skirtumai buvo 

sprendžiami? 
• Kas sukūrė tokį personažą ir kodėl 
• Ar norėtumėte sudėtingesnių mėgstamų 

žaidimų simbolių kūrimo variantų?
• Kas turėtų pasikeisti žaidimų industrijoje?

Galiausiai, užsiėmimas reflektuojamas:
• Ką pasiimsiu iš užsiėmimo?
• Kas man patiko, o kas nepatiko? 
• Į kokius klausimus liko neatsakyta?
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Trumpai

Užsiėmime pagrindinis dėmesys 
skiriamas stereotipiniams lyčių vaidmenims 
ir skirtumams video žaidimuose. Pavyzdžiui, 
žaidimų personažai iš gerai žinomų video 
žaidimų analizuojami ir klasifikuojami. Vėliau, 
atskiri veikėjai yra skaitmeniniu būdu kuriami 
ir aptariami. 

Papildomos veikos

•  Užsiėmimas gali vykti „vir tualiai ". 
Užsiėmimas gali būti perkeltas į virtualių 
žaidimų erdvę (pavyzdžiui, Mozilla Hubs/
Spoke). Sukurtus simbolius būtų galima 
importuoti ir taip bendrauti. Vis dėlto, 
programa Character Creator 3 nesiūlo 
paprasto būdo perkelti simbolių modelius. 
Personažai turėtų būti konvertuojami į 
tinkamą failo formatą. Tai įmanoma ribotai, 
įkeliant sukurtus simbolius į „Sketchfab“ 
platformą. Sketchfab modeliai gali būti 
importuojami į Mozilla Spoke. Video 
pamokas galima rasti: https://www.
youtube.com/watch?v=WoKuRH7-JhE

•  Kaip alternatyva, užsiėmimas gali vykti 
virtualioje žaidimų erdvėje RecRoom. 
RecRoom erdvėje galima pritaikyti 
avatarą net jei galimybės yra mažesnės 
nei „Character Creator“ 3. 

Šaltiniai/ Nuorodos

• Nuoroda, skirta parrsisiųsti Character 
Creator 3 testo versiją:  https://www.
reallusion.com/de/character-creator/
download.html

• Nuoroda Character Creator 3 pirkimui:  
https://www.reallusion.com/store/product.
html?l=8 p=cc 

• „Gamegirls and Gameboys“ - kompiuteriniai 
žaidimai ir lyties tema, „Game Life“ brošiūra 
šia tema: https://games.jff.de/gamelife_
geschlecht/ 

• Mozilla Hubs: https://hubs.mozilla.com 
• RecRoom: https://recroom.com
• How To Rec Room- customizing 

outfits!  https://www.youtube.com/
watch?v=ontD4IdaKJ4 

• Nuoroda: Vyrų ir moterų pristatymas 
skaitmeniniuose žaidimuose "In Street 
Fighter are all half-naked!„ https://www.
spieleratgeber-nrw.de/Darstellung-
von-Mannern-und-Frauen-in-digitalen-
Spielen.4817.de.1.html 
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Užsiėmimas 
Nr. 4

Diskriminacija „Minetest“ 

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupėLaikas

1.2  Duomenų, 
informacijos ir 
skaitmeninio 
turinio 
vertinimas

2.1  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 

2.3  Įsitraukimas 
į pilietiškumą 
per 
skaitmenines 
technologijas

2.4  Bendradarbia-
vimas 
naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis

2.5  Tinklo etiketas 

2.6  Skaitmeninės 
tapatybės 
valdymas

4.3  Sveikatos 
ir gerovės 
apsauga

5.3  Kūrybiškas 
skaitmeninių 
technologijų 
naudojimas

• Minecraft
• Minetest
• Diskriminacija
• Neapykantos kalba
• Empatija
• Strategijos kūrimas
• Komandinis darbas

• Jaunuoliai nuo 12 iki 18 metų
• Jaunimo grupės (8-14 dalyviai)

300 - 400  
minutės.
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Apžvalga Turinys

„Diskriminacija „Minetest““ tinka dirbant 
su mokiniais klasėse tiek vedant užsiėmimus 
neformaliajame ugdyme (ne mokykloje). 
Diskriminacijos temos  aptarimas  mišriose 
ar vienalytėse jaunuolių grupėse yra tikrai 
naudingas. Svarstant šią temą, dėmesingumas 
ir empatija yra būtini, nes neigiama patirtis 
gali kartotis.

Pagrindinė šio seminaro tema yra 
diskriminacija ir jos struktūra. Seminaro 
metu, dalyviai išmoks atpažinti įvairių rūšių 
diskriminaciją, taip pat patirs diskriminacijos 
simuliaciją ir galimybę refleksijai. Mūsų 
visuomenėje, daugeliui diskriminacija yra 
kasdienybė. Tai reiškia, kad daugelis jaunų 
žmonių turi su ja susidurti gana anksti, su ja 
susiduriama ir virtualiame pasaulyje žaidžiant 
kompiuterinius žaidimus.

Dažnos diskriminacijos virtualioje erdvėje 
pasekmės yra neapykantos kurstymas 
internete. Apie diskriminaciją bus  kalbama 
šiame seminare,  naudojant žaidimą  
„Minetest“. Veiklos tikslas – išmokti atpažinti 
neapykantos kalbą ir parengti strategijas, 
kaip su ja kovoti.

Seminarą galite vesti virtualiai (nuotoliniu 
būdu) arba tradiciškai (auditorijoje).

„Minetest“ yra nemokama, atviro kodo, itin 
populiaraus kompiuterinio žaidimo „Minecraft“ 
versija (ir labai panaši į „Minecraft“).  Seminaras 
taip pat veiktų „Minecraft“, jei jame būtų 
atkurtas/perstatytas seminarui skirtas lygis

Seminaras trunka apie 300–400 minučių.
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Užsiėmimo „Diskriminacija „Minetest““ tikslas 
-  atpažinti diskriminaciją, kuri dažnai perauga 
į neapykantos kalbą. Dalyviai žaidimo metu 
turi galimybę patirti diskriminaciją. Vėliau, per 
diskusijas, sudaroma galimybė aptarti savo 
patirtį žaidimo kontekste ir patirtį realiame 
gyvenime.
Kitas seminaro tikslas – atpažinti neapykantos 
kalbą. 

• Vienas įrenginys vienam arba dviem 
asmenims. „Minetest“ veikia „Windows“, 
„Android“, „Mac“, „Linux“ ir „FreeBSD“ 
kompiuteriuose, yra nemokamas . 
„Minetest“ galite atsisiųsti čia:  https://
www.minetest.net/downloads/.

• Interneto ryšys
• Bendravimas: 
•  Jei užsiėmimas vyksta vienoje vietoje, 

dalyvius 2 etapo metu reikėtų  suskirstyti 
į dvi grupes. Viena grupė neturėtų žinoti, 
ką kuria kita grupė.

• Jei praktiniai užsiėmimai vyksta internetu, 
reikalingos balso pokalbių priemonės (pvz., 
„Discord“, „Teamspeak“ ir pan.) ir ausinės 
su mikrofonais. Viename kompiuteryje / 
serveryje parengtas „Minetest“ pasaulis.

ReikalavimaiTikslas

• „Minetest“ pasaulis „vaidmens režimu“
• (angl. Play Your Role) turi veikti serveryje 

arba vietiniame kompiuteryje. „Minetest“ 
pasaulį galite parsisiųsti čia: www.
playyourrole.eu arba https://games.jff.
de/play-your-role/. 

• Tam, kad praktiniai užsiėmimai vyktų 
taip, kaip numatyta, užsiėmimų vadovai 
iš anksto turėtų išbandyti „Minetest“ ir 
susipažinti su žaidimu. 

• Serveryje turėtų būti du „vaidmenys“:
• Praktinių užsiėmimų „vadovams“ arba 

administratoriams žaidime „Minetest“ 
suteikiamos visos funkcijos: jie gali visur 
judėti ir statyti. 

• „dalyviai“ gali tik judėti, o statyti – tik tam 
tikrose vietose. „Vadovai“ gali apriboti 
„dalyvių“ progresą „Minetest“ pasaulyje su 
„užrakinamomis durimis“, kurias atidaryti 
ar uždaryti gali tik „vadovai“.

• Užsiėmimo pradžioje visi dalyviai susirenka 
„Pradžios trobelėje“ (angl. Starting Hut),“. 
„Pradžios trobelės“ durys iki užsiėmimo 
pradžios turėtų būti užrakintos. 

• Kiti serverio nustatymai: 
• Išlikimo režimas (angl. Survival mode), 

žala ir sprogimai, žaidėjas prieš žaidėją 
režimai (angl. PvP damage, explosion) 
turėtų būti išjungti

• „Minetest“ pasaulį įmanoma atkurti 
„Minecraft“. 

Apie „Minetest“ pasaulio valdymą
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O DALIS:  Pasiruošimas

1 DALIS:  Pradžia     

 

Virtualių kambarių paruošimas:
• „Discord“ serverio
• „Minetest“ serverio

Dalyviams bus iš anksto atsiųsta informacija 
apie:
• Prieigą prie „Discord“ serverio 
• „Minetest“ diegimo instrukcijos 

(nemokamai)

Trukmė: 30 minučių

Apžvalga: 
•  Dalyvių pasisveikinimas „Discord“ serveryje. 

Rekomenduojame neįjungti dalyvių vaizdo 
funkcijos, nes tai gali trukdyti praktiniam 
užsiėmimui. Pageidautina, kad tam tikri 
dalyvių skirtumai (odos spalva, rasė) būtų 
neatskleisti. 

•  Dalyviams prisijungus prie „Minetest“, 
atsiranda „Pradžios trobelė“, kurią dalyviai 
gali  palikti tik kai užsiėmimo vadovas 
atrakins duris.

•  Svarbu pakankamai laiko skirti dalyvių 
techninių problemų sprendimui (geriausia 
tai atlikti iš anksto).

•  Vadovas paaiškina pagrindines „Minetest“ 
valdymo funkcijas ( judėjimas: WASD 
klavišai, pelė: apsidairymas, tarpas: šuolis).

•  Vadovas kartu su dalyviais eina į „personažų 
keitimo kambarį“, kur personažas gali 
būti pakeistas pagal individualius dalyvių 
pageidavimus.

•  Paaiškinama bendra seminaro tvarka, po 
to dalyviai prisistato.
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2 DALIS:  Labirintas - „Minetest“ statybos  130-150 minučių.

Apžvalga:
• (15 minučių) Vienu metu dalyviai bėga 

labirintu, šitaip susipažindami su valdymo 
sistema. Perėję labirintą, dalyviai gali 
užlipti ant labirinto viršaus ir palaikyti 
kitus dalyvius. 

• (15 minučių.) „Ant stiklinio stogo“ dalyviai 
suskirstomi į „Pradedančiuosius“, „Turinčius 
patirties dirbant su „Minecraft“ ir „Minetest“ 
programomis“ ir „Ekspertus“. Sudaromos 
dvi grupės pagal „Size“ / „Minecraft“ / 
„Minetest“ patirtį,– „Mėlyna“ ir „Raudona“ 
komandos.

• Dalyviai turėtų pakeisti „Minetest“ avataro 
išvaizdą. Tam, dviejuose skirtinguose 
kambariuose dalyvių avatarai aprengiami 
skirtingų spalvų (raudonos ir mėlynos) 
aprangos elementais (angl. armour), 
Dalyviai aprangos elementus užsidėti 
gali  su klavišu „i“ , atsidarę savo inventorių 
ir surinkę komandą „3D armour“.

• Abi komandos (raudona / mėlyna) 
turi iš anksto parinktą, kitai komandai 
nematomą, teritoriją. Užduotis yra per 
40 minučių pastatyti labirintą, kurį, po 
statybų etapo, kita komanda turės praeiti. 
Gali būti naudojamos tik dėžėse pateiktos 
medžiagos. Vėliau kitos komanda 
labirintą turės pereiti per 10 minučių. 

• Ką seminaro vadovai nuslepia nuo 
komandų: Mėlynoji komanda gauna 
daug daugiau ir geresnių medžiagų 
bei įrankių. Mėlynoji komanda taip pat 
žemėje gali iškasti maždaug 10 akmenų ir 
taip sukurti tunelius. Raudonoji komanda 
tokios galimybės neturi. Taigi sąlygos – 
akivaizdžiai nevienodos, o užduotis yra 
sąmoningai nesąžininga.

• Eidami per kitos komandos labirintą, 
dalyviai  pamato nevienodas pradžios 
sąlygas. Galbūt jie nusivils ar supyks. Tačiau 
kai kurie nelygių sąlygų gali ir nepastebėti. 
Užsiėmimo vadovų užduotis – skatinti 
diskusiją šia tema.

• Teritorija už pastatytų labirintų parengta 
refleksijos etapui. Joje yra svetainės erdvė 
ir ten dalyviai galės atsakymą į klausimus 
skalėje pastatyti savo avatarą, įvertindami 
atsiliepimų langelyje nuo 0 iki 10.

• Grįžtamojo ryšio suteikimas gali prasidėti, 
atvira diskusija arba dalyvių paprašoma, 
kad savo patirtį jie užrašytų ant ženklų, dar 
prieš dalijantis grįžtamuoju ryšiu ir apie 
tai diskutuojant.

• Tikriausiai patys dalyviai pastebės pradinių 
sąlygų „neteisingumą“. Jei dalyviai jų 
nepastebės, praktinio užsiėmimo vadovo 
užduotis yra atkreipti į tai dalyvių dėmesį.

Praktinio užsiėmimo vadovai skatina diskusiją 
diskriminacijos tema (dėl gyvenamosios 
vietos, dėl išsilavinimo, dėl odos spalvos ir kt.).  

Galimi veiklos išplėtimai:
•  Plečiant diskusiją dalyvių galima  paklausti 

apie jų patirtį, susijusią su nelygybe/ 
teisingumu. Galima surengti ir vėliau 
aptarti viktoriną naudojant statistinius 
duomenis  (pvz., apie nevienodą turto 
pasiskirstymą, švietimo, lyčių lygybę).

Išsiaiškinus nelygybės, neteisingumo temas, 
grupės turėtų susitaikyti kartu atlikdamos 
bendradarbiavimo užduotį (20 min.): pvz., 
pradinės vietos / statybų erdvės / labirinto 
gražinimas. Vėliau ši privilegija turėtų būti 
panaikinta. 
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Apžvalga:
Dalyviams reikėtų leisti suprasti savo 
diskriminacijos patirtį. Tam „Minetest“ yra 
pritaikyta funkcija „Ženk žingsnį pirmyn“. Tai 
aprašyta skyriuje „Nuorodos“. 
• Grupė eina į erdvę „Ženk žingsnį pirmyn“.

Kiekvienas dalyvis pasiima po vaidmens 
kortelę. Savo vaidmens dalyvis kitiems 
dalyviams neatskleidžia. Užsiėmimo 
vadovas, siekdamas paaiškinti dalyvių 
vaidmenis, užduoda tam tikrus klausimus. 
Po kiekvieno klausimo daroma pertrauka, 
kad dalyviai turėtų laiko pagalvoti apie 
save ir savo gyvenimo patirtį: 

• Kokia buvo jūsų vaikystė? Kokiame name 
gyvenote? Kokius žaidimus žaidėte? Kokį 
darbą dirbo jūsų tėvai?

• Kaip šiandien atrodo jūsų kasdienybė? Kur 
sutinki savo draugus? Ką veiki ryte, po pietų, 
vakare?

• Koks jūsų gyvenimo būdas? Kur gyvenate? 
Kiek uždirbate per mėnesį? Ką veikiate 
laisvalaikiu? Ką veikiate per atostogas?

• Kas jums atrodo įdomu ir ko bijote?
•  Dalyvių prašoma išsirikiuoti į eilę laiptų 

apačioje, tam skirtoje vietoje. 
•  Vėliau skaitomos situacijos ir klausimai. 

Dalyviai, į klausimą atsakantys „taip“, lipa 
aukščiau. Į klausimą neatsakę, aukščiau 
nelipa. 

• Pabaigoje dalyvių dar kartą paprašoma 
apsižvalgyti ir apmąstyti situaciją.

• Po žaidimo aptariami rezultatai (tam skiriant 
15 minučių).  Dalyviai su avatarais gali stovėti 
vietoje, žyminčioje jų „skirtumus“ arba jie gali 
pereiti į kitą erdvę ir diskutuoti malonesnėje 
atmosferoje.

Priklausomai nuo grupės sudėties užduoties 
atlikimą galima pakeisti.

3 DALIS:  Žingsnis pirmyn    60 minučių

 

57PLAY YOUR ROLE ― UŽSIĖMIMAS NR. 4



4 DALIS:  Ar tai neapykantos kalba? 

5 DALIS:  Pabaiga ir grįžtamasis ryšys 

Trukmė: 30 minučių

Apžvalga: 
Dalyviai, norėdami susipažinti su neapykantos 
kalbos tema, įeina į „neapykantos kalbos urvą“. Urvo 
įėjimas paslėptas stiklinėse grindyse, po grotomis 
(šalia įėjimo į „Slėpynių“ erdvę).
Urve dalyviai mokosi suprasti, kas yra neapykantos 
kalba. Praėję urvą, dalyviai pasiekia paviršių ir eina 
į „klausimų erdvę“, kurioje jie ras ženklus ant grindų, 
nuo 0 iki 100.
Seminaro vadovai pateikia situacijas ir teiginius. 
Dalyviai turėtų nurodyti, kiek neapykantos kalba 
jiems būdinga (iki 100) ar nebūdinga (0)
Po kiekvieno pavyzdžio (skirtingi) įvertinimai aptariami 
ir apmąstomi. 

Trukmė:  30 minučių

(15 minučių) Dalyviai anonimiškai teikia atsiliepimus. 
Po to aptariami visos grupės atsiliepimai.

(10 minučių) „Slėpynių erdvėje“ žaidžiamos slėpynės.
Visi dalyviai, išskyrus ieškantįjį, slepiasi ir nepastebėti 
mėgina grįžti prie erdvės įėjimo.

(5 minutės) Grupinė nuotrauka ir atsisveikinimas.
Jei lieka daugiau laiko, dalyviai pasirinktinai galėtų 
ką nors kartu pastatyti „laisvoje statybų erdvėje“ 
(šalia „slėpynių erdvės“). Laikui pasibaigus, praktinio 
užsiėmimo vadovai per slaptas duris galėtų dalyvius 
sugrąžinti į pradžios erdvę ir atsisveikinti. 

 Trumpai

„Diskriminacija „Minetest““ - tai jauniems 
žmonėms skirtas ir žaidimu pagrįstas 
seminaras, leidžiantis pastebėti ir suteikiantis 
galimybę užkirsti kelią diskriminacijai ir 
neapykantos kalbai, padedantis ieškoti būdų 
ir priemonių, kaip su jomis tinkamai kovoti. 
Pagrindinis įrankis yra kompiuterinis žaidimas 
„Minetest“ ir jo 3D aplinka.

Žaidimo metu įgyti įgūdžiai, per diskusijų, 
„Ženk žingsnį pirmyn“ metodus, padeda 
dalyviams juos pritaikyti praktikoje. 

Papildomos veiklos

Šį seminarą galima atlikti vien nuotoliniu 
būdu. Jei seminaras vyksta auditorijoje, 3 
etapas gali būti vykdomas ir neprisijungus.

Atsisiuntus „Minetest“ pasaulį, seminarą 
galima surengti tam skirtame „Minetest“ 
serveryje. Jį taip pat galima surengti ir „The 
Corona Education Server“ serveryje. Seminaro 
vadovai, turėtų įsigyti teises naudotis žaidimu. 
Bendrauti reiktų su serverio administratoriais 
arba „Play Your Role“ komanda (partneriais iš 
Vokietijos – JFF).  Seminarą galima rasti skiltyje 
„Atlik savo vaidmenį“ (angl. Play Your Role). 

Esant poreikiui, „Minetest“ pasaulį galima 
atkurti „Minecraft“ žaidime ir jame surengti 
seminarą.

PLAY YOUR ROLE ― UŽSIĖMIMŲ RINKINYS 58



Šaltiniai/ Nuorodos

• „Minetest“ lygį galite parsisiųsti čia:  
www.playyourrole.eu arba games.jff.
de/play-your-role

• „Minetest“ galite parsisiųsti čia:  www.
minetest.net/downloads

• Minetestbildung can help with 
„Minetestbildung“ gali padėti su 
„Minetest“ ir suteikti prieigą prie „The 
Corona Education Server“ serverio. 

• Tačiau atkreipkite dėmesį,  kad 
informacija  yra vokiečių kalba: 
minetestbildung.de

• Ženkite žingsnį pirmyn:
• Vokiečių kalba: rm.coe.int/kompass-

final-bf-2020/16809ebdf4 
• Anglų kalba: www.coe.int/en/web/

compass/take-a-step-forward
• Kitomis kalbomis: www.coe.int/en/web/

compass/other-languages
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Užsiėmimas 
Nr. 5

Atsuk laiką atgal

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

2.1  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 
(sąveika)

2.4  Bendradar-
biavimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.5  Tinklo etiketas 
(netiquette)

4.3  Sveikatos 
ir gerovės 
apsauga

• Klaidos
• Neapykantos kalba
• Patyčios
• Žalos atitaisymas
• Problemų sprendimas
• Fotografijos

Amžius: 16 m. ir daugiau
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Apžvalga

Savo knygoje „Grammatica della Fantasia“ 
(liet. „Fantazijos gramatika“) Gianni Rodari 
rašo, kad „kiekvienoje klaidoje glūdi potenciali 
istorija“.

Klaidos yra dalis augimo: gyvenimas 
susideda iš bandymų ir jei niekada 
nedarytume klaidų, netobulėtume. 

Šią mintį svarbu akcentuoti paauglystėje, 
ypač kalbant apie santykius. Procesas, 
kurio metu pripažįstamos klaidos, jų dydis 
ir pasekmės bei bandymas jas ištaisyti 
yra sveikų tarpasmeninių santykių kūrimo 
pagrindas. 

Šiame užsiėmime tyrinėjamas ryšys tarp 
klaidų, daromų santykiuose, ir neapykantos 
kalbos internete.

Tarp jaunų žmonių neapykantos kalba 
internete gali kilti kaip emocinė reakcija dėl 
tam tikros situacijos. Pavyzdžiui, vaizdo žaidimų 
metu yra įprasta, jog žaidėjai reiškia emocijas 
dėl  pralaimėjimo, nors įprastai gyvenime 
taip neišsireikštų. Dabar internetiniame 
gyvenime visa tai, ką mes rašome ar darome, 
neįmanoma pakeisti, net jei suklydome, dėl 
to gailimės ir tai neatitinka mūsų mąstymo. 
Reiktų suprasti, kad tavo sukurtas turinys gali 
sukelti neigiamas pasekmes ir tu dėl to nieko 
nebegali padaryti. Todėl svarbu diskutuoti 
apie neapykantos žodžių pasekmes ir kartu 
ieškoti būdų, kaip ištaisyti padarytą žalą. 

 Visi daro klaidas ir kiekvienas, galbūt, 
norėtų atsukti laiką atgal. Taip nutiko Maxine 
Caulfield, pagrindinei vaizdo žaidimo, kurio 
pagrindu  parengtas  šis užsiėmimas, „Life 
is Strange“ (liet. „Gyvenimas yra keistas“), 
veikėjai. Max yra aštuoniolikmetė mergina, 
studijuojanti fotografiją. Ji turi galimybę atsukti 
laiką atgal, tad jos pasirinkimai lemia vis 
kitokius įvykius. Žaidimo pradžioje Max mato, 
jog bus stipri audra, ir panaudoja savo galią, 
kad išsaugotų miestą. 

Žaidėjo veiksmai veikia istorijos eigą, istorija 
gali būti perrašyta bet kada, kada  tik ji nuspręs 
atsukti laiką atgal. Realiame gyvenime tai yra 
neįmanoma, bet čia mes galime mokytis iš 
savo klaidų. 

Kaip ir Max, dalyviai žiūri į realybę per 
fotoaparato objektyvą, kuris padeda 
ištaisyti padarytas klaidas.

Turinys

Užsiėmimas gali būti vykdomas mokykloje 
arba neformalioje aplinkoje. Būtina, kad 
dalyviai turėtų galimybę fotografuoti ir laisvai 
judėti (keliose klasėse, išeiti į mokyklos kiemą…)

Atkreipkite dėmesį: gyvenime yra jautrių temų, 
tokių kaip patyčios, žmogžudystė ir narkotikų 
vartojimas. Į tai turėtų būti atsižvelgiama 
paaugliams pristatant žaidimus.

Užsiėmimo tikslas yra paskatinti dalyvius 
apmąstyti, įvertinti savo elgesį internete. 
Klausimų kėlimas sau, klaidų pripažinimas 
ir pastangos jas ištaisyti yra pagrindiniai 
teisingo bendravimo internete elementai. 
Vaizdo žaidimo „Gyvenimas yra keistas” metu 
dėmesys yra skiriamas galimybei grįžti laiku 
atgal. Taip dalyviai analizuoja savo elgesį 
internete, mokosi iš savo klaidų ir stengiasi 
jas ištaisyti.

Tikslas
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Reikalavimai

„Gyvenimas yra keistas“ – epizodas Nr. 1 
„Chrisalis“ 

„Gyvenimas yra keistas“ yra vaizdo 
žaidimas, sukurtas „DONTNOD Entertainment“ 
ir išleistas „Square Enix“. 

Žaidimą galima parsisiųsti iš „Play Store“ 
ir „Apple Store“ parduotuvių ir gali būti 
žaidžiamas tiek planšetėje, tiek mobiliajame 
telefone.

Pirmasis epizodas yra nemokamas, kiti 
yra mokami.

Žaidimo turinys
Max Caulfield įstoja į Blackwell Akademiją,  

prestižinę fotografijos mokyklą, kur ji galės 
užbaigti vidurinę mokyklą ir tęsti studijas toliau. 
Mokykla įsikūrusi kaime Arkadijos įlankoje, kur 
mergina užaugo ir iš kurio prieš 5 metus išvyko. 
Rudens viduryje, kada mokslai prasideda, 
Max susapnuoja siaubingą sapną, kuris, 
kaip paaiškėja, išpranašauja viesulą, kuris 
nuniokojo miestą. Ji taip pat supranta turinti 
galią grįžti laiku atgal. Šios galios dėka Max 
išgelbėja savo vaikystės draugę Chloe, kuri 
galėjo būti nužudyta berniuko, kuris jai grasino. 
Susivienijusios jos pradeda ieškoti dingusios 
mergaitės, Rachel Amber, Chloe geriausios 
draugės. Bet ne viskas yra taip, kaip atrodo. 
Epizodo pabaigoje Max supranta, jog viesulas, 
kurį susapnavo, miestą pasieks po 4 dienų. 

Žaidime taip pat yra dėlionių ir kelių 
skirtingų dialogų pasirinkimų, kuriuose žaidėjas 
nusprendžia, kaip Max turi bendrauti su kitais 
veikėjais. Pasirinkimai yra vertybiniai: Max turi 
nuspręsti, ar sakyti tiesą, ar meluoti, pasijuokti 
iš to, kas šaiposi iš jos, ar paguostį jį, prisiimti 
kaltę už draugą ar ne.

„Gyvenimas yra keistas“ žaidimas taip pat 
atskleidžia sąvoką „Drugelio efektas“ : kai Max 
naudoja galią pakeisti nors ir mažus dalykus, 
tai gali turėti makroskopinių pasekmių.

Šis efektas pasireiškia žaidimo metu per 
drugelį, kuris atsiranda scenoje, kai žaidėjas 
priima sprendimus, kurie turi pasekmių.

Darbo metodai

Pagrindinė užsiėmimo tema yra klaidos. Mes 
tikime, kad vien baudžiamasis požiūris į tuos, 
kurie daro klaidas, galbūt internete pasižymi 
smurtiniu elgesiu, yra neproduktyvus. Mes 
norėtume, kad tie, kurie dalyvauja šioje veikloje 
turėtų galimybę analizuoti ir kelti klausimus 
apie savo elgesį, analizuoti pasekmes, kurios 
parodytų, jog jų pačių netinkamas elgesys gali 
būti susijęs su kitais žmonėmis, ir ieškoti būdų, 
kaip klaidas ištaisyti. 

Nagrinėjant šią temą dalyviai turėtų 
jaustis  nesmerkiami, kad galėtų  laisvai 
kalbėti apie savo klaidas. 

Svarbu atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. 
Svarbu skirti laiko pradiniam pasisveikinimui 
ir atsisveikinimui, taip kuriant saugią aplinką, 
kurioje dalyviai gali laisvai reikšti savo mintis. 
Kiekvienos sesijos pradžioje ir pabaigoje 
veiklos vadovas kviečia dalyvius sustoti į ratą 
įžanginei ar pabaigos veiklai. Fotografijos leidžia 
dalyviams pasižiūrėti į save ir kitus iš šalies.

Komandinis darbas užima svarbią vietą 
užsiėmime. 

Dalinantis atsakomybėmis, kartu kuriant 
strategijas ir veiklos būdus, skatinamas dalyvių 
kūrybiškumas. 
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1 DALIS

Apžvalga
Judėjimo veiklų, pakalbio ir susipažinimo su 
žaidimu „Gyvenimas yra keistas“ metu, dalyviai 
nagrinėja temą apie ryšį tarp veiksmo ir jo 
padarinių.

Trukmė: 2 valandos

Medija
Vaizdo žaidimas „Gyvenimas yra keistas“ ep. 
1 „Chrysalis“

Įranga
• Kambarys, kuriame dalyviai gali laisvai 

judėti.
• Lapai, ant kurių užrašytos temos porų 

diskusijoms.
• Mobilieji telefonai su kameromis.
• Konferencinė lenta arba blonknotas 

kolektyvinių diskusijų fiksavimui.
• Planšetės arba mobilieji telefonai žaisti 

žaidimą „Gyvenimas yra keistas“.
• Lapai, rašikliai.

Prisistatymas
Dalyviai sustoja ratu. Pirmasis žmogus padaro 
gestą, skirtą partneriui iš kairės, kuris gestą 
priima ir atkartoja, lengvai pakeisdamas prieš 
perduodamas kitam dalyviui, kol apeinamas 
visas ratas ir pirmasis dalyvis gauna pakeistą 
gestą. Tada dalyvis siunčia gestą atgal kita 
kryptimi, panaudodamas „grįžimo atgal / 
atsukimo” efektą, kol jis gauna pradinį gestą. 

Pirmoji diskusija: grįžimas laiku / laiko 
atsukimas atgal.

Užsiėmimo vadovas paklausia dalyvių, 
ar jie kada nors norėjo grįžti laiku atgal, ir 
supažindina su drugelio efektu. Dalyviai 

yra suskirstomi į poras ir aptaria šią temą. 
Veiklos vaovas užduoda klausimų diskusijai 
palengvinti: 
•  Ar kada nors norėjai grįžti laiku atgal?
•  Kokiu tikslu?
•  Kaip manai, ar būtų šaunu turėti tokią 

galią?
•  Kokių klaidų norėtum išvengti? 

Veiklos pabaigoje dalyviai laisvai pasisako 
nagrinėjama tema, o užsiėmimo vadovas 
pažymi kilusias idėjas ant lentos. 

Gyvenimas yra keistas“ žaidimas
Dalyviai susiskirsto į grupes po 4 ir žaidžia 

„Gyvenimas yra keistas“ apie 30 minučių. 
Dalyviai grupėje turi susiskirstyti vaidmenimis:
•  Vienas dalyvis yra atsakingas už 

pagrindinio veikėjo veiksmus, jo veiklą.
•  Kitas dalyvis yra galutinio sprendimo 

priėmėjas ir įsikiša tik kitų veikėjų nesutarimo 
atveju.

• Kitas atsakingas už laiko valdymą ir kontrolę.
•  Dar vienas dalyvis fiksuoja visa tai, kas 

vyksta grupėje.
Po 30 minučių užsiėmimo vadovas 

paklausia dalyvių, ką jie nuveikė ir kas nutiko. 
Tie, kas buvo atsakingi už įvykių fiksavimą 
grupėje, pasisako. 

Gairės diskusijai:
•  Kurioje žaidimo stadijoje esate?
•  Ar buvo lengva nuspręsti? Kiek kartų 

galutinio sprendimo priėmėjas įsikišo į 
grupės darbą?

•  Žaidime yra etikos klausimų apie tai, kaip 
elgtis su kitais, kurias frazes pasirinkti. Kaip 
jie buvo išspręsti? Jūsų nuomone, kuris 
pasirinkimas buvo efektyviausias? Kodėl?

• Ar  bendraudamas internete kada nors 
elgeisi ne pagal tai, kaip tau priimtina, 
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ar  blogai jauteisi skaitydamas bjaurius 
komentarus, o gal buvai tokių komentarų 
liudininkas? Kaip tu elgeisi? Kaip reagavai? 
Kaip asmuo, po tokių komentarų, reagavo? 

•  Jei suklydai, ar iš karto tai supratai? Kas 
padėjo suprasti, kad padarei klaidą? 

Užsiėmimo vadovas paaiškina, kas yra 
neapykantos kalba:
•  Ar kada nors su ja susidūrei? Ką tu darei?

Užsiėmimo vadovas paklausia dalyvių, ar jie 
norėtų pakeisti kokią nors situaciją. Išdalinami 
lapai, kuriuose dalyviai turi aprašyti tokius 
įvykius. Dalyviai susirenka į ratą ir užsiėmimo 
vadovas garsiai perskaito aprašytas situacijas. 
Jei dalyvis atpažįsta  situaciją ir identifikuojasi 
su ja, žengia žingsnį į priekį. 

Pabaigoje užsiėmimo vadovas paprašo 
dalyvių pastebėti, kaip pasikeitė jų pozicija, ir 
nufotografuoja. 

Lapai su situacijomis lieka pas užsiėmimo 
vadovą.

2 DALIS

Darbo metodai

Apžvalga 
Naudodami fotografiją, kaip pasakojimo įrankį, 
dalyviai tyrinėja klaidas.
  

Trukmė: 2 valandos

Medija
Internetiniai fotografijų puslapiai 

Įranga
• vaizdo projektorius ir kompiuteris su 

interneto prieiga
• reiktų sukurti aplanką debesyse, kuriame 

būtų įkeliami dalyvių darbai
• fotoaparatai arba mobilieji telefonai su 

kameromis 
• galimybė išeiti į kitas patalpas iš užsiėmimo 

kambario ir padaryti nuotraukų
• situacijų iš praėjusio susitikimo, suskirstytų 

užsiėmimo vadovo pagal temas, 
padalinimas dalyviams. Keletas temų 
pavyzdžių gali būti:
- rasistiniai įžeidimai
- įžeidinėjimai dėl kūno
- homotransfobiniai komentarai
- seksistiniai komentarai

Antroji sesija prasideda. Dalyviai susirenka į 
ratą pradiniam pasisveikinimui.
Kaip Max, pagrindinė žaidimo veikėja, kuri 
reguliariai fotografuoja save, kiekvienas 
iš dalyvių pozuoja taip, kaip asmenukė 
atspindėtų jų nuotaiką. 
Užsiėmimo vadovas parodo dalyviams 
situacijų, kurios paaiškėjo iš praėjusios 
sesijos, sąrašą kartu su paskutine nuotrauka 
ir paklausia dalyvių, ar temų išskirstymas, jų 
nuomone, yra teisingas. Atliekami reikalingi 
pataisymai.

Užsiėmimo vadovas dalyviams parodo 
keletą nuotraukų pavyzdžių, kaip galima 
papasakoti istoriją: gali užtekti vieno kadro 
arba gali prireikti kelių nuotraukų; istorija 
gali būti perteikta metaforiškai arba 
išdėstant pasakojimą nuosekliai; dėmesys 
gali būti sutelktas į detales arba bendrą 
vaizdą...
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Klaidų istorijos
Suformuojamos darbo grupės. Užsiėmimo 
vadovas paprašo dalyvių suformuoti grupes 
pagal temas. Dalyviai pasirenka temą, su kuria 
nori dirbti, bet grupės neturėtų būti sudarytos 
iš per didelio skaičiaus žmonių: jei reikia, 
skirtingos grupės gali dirbti ta pačia tema.
Kiekviena grupė turi sukurti pasakojimą, 
naudodami fotografiją. Dalyviai gali nuspręsti, 
kokią istoriją kurs ir kokiu būdu.  
Kiekvienos grupės nariai pasirenka, ką jie 
papasakos ir pasidalina, ką kiekvienas 
su fotoaparatu/ mobil iuoju telefonu 
nufotografuos, kad perteiktų temą. Po 20 
minučių grupės susirenka ir kiekvienos grupės 
nariai vieni kitiems parodo nuotraukas. 
Grįžę į grupes, dalyviai dirba ir  įgyvendina 
savo idėją: 
• Kokį istorijos pasakojimo „stilių“ jie pasirinks? 
• Ar jie nori papasakoti istoriją naudodami 

metaforas? Ar pasirinks labiau realistinį 
būdą?

• Ar jie panaudos vieną nuotrauką ar keletą 
nuotraukų?

Grupės kartu kuria fotografijų istorijas apie 
klaidą. 
Dalyviai sukuria savo istorijos pavadinimą.
Užsiėmimo pabaigoje grupės siunčia savo 
fotografijas užsiėmimo vadovui arba įkelia į 
aplanką debesyje. 

Užsiėmimas baigiamas, kai visi dalyviai 
pasidaro asmenukę, atspindinčią jų nuotaiką 
užsiėmimo pabaigoje. 
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3 DALIS

Apžvalga  
Realiame gyvenime nėra galimybės grįžti 
į praeitį ir pakeisti veiksmus. Vis dėlto, yra 
svarbu mokytis iš savo klaidų ir ieškoti būdų, 
kaip jas spręsti.

Trukmė: 2 valandos

Įranga
• Tiek vienos spalvos žymeklių, kiek yra 

dalyvių.
• Fotoaparatai ar mobilieji telefonai su 

fotoaparatais.
• Projektorius, sujungtas su kompiuteriu, 

turinčiu interneto ryšį.

Pradinis pasisveikinimas: dalyviai susirenka 
į ratą. Šįkart sėdi sukryžiuotomis kojomis 
ant grindų. Užsiėmimo vadovas padalina 
kiekvienam dalyviui tos pačios spalvos 
žymeklius ir padeda A3 lapą prieš pirmąjį 
žaidėją. Šis dalyvis kažką nupiešia lape ir 
perduoda jį dešinėje sėdinčiam asmeniui, 
kuris prideda prie ankstesniojo piešinio 
dar kažką. Lapas pasiekia visus žaidėjus. 
Kiekvienas iš jų prideda po naują elementą, 
taip sukurdami kolektyvinį piešinį, kuriame 
kiekvienas pieštuko brūkšnys sujungiamas 
su prieš tai buvusiu. Dalyviai sugalvoja 
piešiniui pavadinimą
Trumpas aptarimas.

Užsiėmimo vadovas parodo dalyviams 
klaidų istorijas. Suskirstyti į tas pačias grupes, 
kaip ankstesniame susitikime, dalyviai 
apžiūri kitų padarytas nuotraukas savo 
mobiliuosiuose telefonuose ir bando atspėti, 
kokia istorija pasakojama.  

Po to kiekviena nuotrauka aptariama 
bendrai ir grupės pasidalina savo istorijų 

interpretacijomis. 
Užsiėmimo vadovas paklausia dalyvių, kaip 
būtų galima ištaisyti klaidas, kai nėra įmanoma 
grįžti į praeitį. 
Kiekviena grupė kuria savo istoriją, pasitelkia 
„minčių lietų“, kad sugalvotų klaidos ištaisymo 
strategiją, kuri bus pristatoma rodant kitas 
nuotraukas. 
Grupės įkelia nuotraukas į debesies aplanką.
Paskutinis užsiėmimo momentas yra nuotraukų 
istorijų pasidalinimas su visais, išvadų pristatymas, 
komentarų iš kitų grupių klausymas. 
Dalyviai susėda ratu, siunčia lapą su kolektyviniu 
piešiniu. Kiekvienas dalyvis parašo žodį ar frazę, 
kurie apibendrina jų veiklą.

Trumpai

Visi darome klaidų bendraudami, netinkamai 
išreikšdami savo mintis ir jausmus – ypač 
bendraudami internetu. Sudėtinga iš karto 
suvokti mūsų elgesio pasekmes kitiems 
žmonėms. Vis dėlto, svarbu mokytis iš savo 
klaidų, analizuoti jas ir rasti  būdų, kaip jas 
ištaisyti.

Papildomos veiklos

Antrojo užsiėmimo metu dalyviams yra 
siūloma sugalvoti pavadinimą savo fotografijų 
istorijoms. Vaizdas, kuris turi vienokią reikšmę 
vienam žmogui, gali turėti visiškai kitokią 
kitam žmogui ir abu yra teisūs. Kitų nuomonių 
priėmimas yra svarbus elementas mažinant 
neapykantos kalbą internete. 
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Šaltiniai/ Nuorodos

•  „Gyvenimas yra keistas“  www.youtube.
com/watch?v=AURVxvIZrmU

Idėjos, skirtos parodyti dalyviams  
pasakojimo per nuotraukas būdus:
• Daguerre en.wikipedia.org/wiki/Louis_

Daguerre
• Cartier Bresson www.henricartierbresson.

org/en/
• Duane Michals www.dcmooregallery.

com/artists/duane-michals/series/
sequences

• Gillian Wearing www.artnet.com/artists/
• gillian-wearing
• Diane Arbus www.artnet.com/artists/

diane-arbuS
• Elliot Erwitt www.magnumphotos.com/

photographer/elliott-erwitt
• Anna Boyiazis www.annaboyiazis.com
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Užsiėmimas 
Nr. 6

Neapykantos mažinimo mobilioji 
programėlė. Sukurk geresnį pasaulį

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

3.1  Skaitmeninio 
turinio kūrimas

3.2  Skaitmeninio 
turinio 
pertvarkymas 
ir integravimas

4.2  Asmens 
duomenų 
apsauga ir 
privatumas

5.2  Poreikių 
nustatymas ir 
technologiniai 
sprendimai

5.3  Kūrybiškumas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

5.4  Skaitmeninių 
kompetencijų 
spragų 
identifikavimas

• Dizaino mąstymas
• Empatija
• Neapykantos kalba
• Problemų sprendimas
• Kompiuteriniai žaidimai

15–18 m. paaugliai.
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Apžvalga

Tikslas

Mobiliosios programėlės, kurios veiksmingai 
padėtų spręsti neapykantos problemą ir 
sumažintų neapykantos kurstymo reiškinį 
žaidimų bendruomenėje, kūrimas.

Reikalingos priemonės

• „Marvel“ programėlė

Užsiėmimo tikslas yra sukurti mobiliąją 
programėlę, kuri padėtų užkirsti kelią 
neapykantos kalbai tarp žaidėjų. Bendras 
darbo procesas grindžiamas dizaino 
mąstymo (DM) metodu. Dalyviai išbando 
visus DM etapus, o tai reiškia, kad jie gauna 
galimybę apmąstyti, kas yra „heiteriai“, kokių 
problemų jie turi ir kokios priemonės gali 
padėti tas problemas spręsti. 
„Heiteris“ – kas nuolat neigia kitų nuomones, 
užsipuola kitus ir skleidžia neapykantą (ypač 
reikšdamasis interneto el. komunikacijoje).

Atkreipkite dėmesį

•  Citatose, parinktose analizei, yra žodžių, 
kurie gali būti laikomi įžeidžiančiais.

• Atsižvelgiant į grupės žinių lygį, kai kurios 
dalys gali būti sutrumpintos, o kitos – 
pailgintos. Užsiėmimams skirtas laikas, 
turėtų suteikti galimybę dalyviams 
kruopščiai atlikti užduotis, tačiau stebėkite, 
kad jie nepradėtų nuobodžiauti.

1 DALIS

• Pasisveikinimas. Užsiėmimo darbotvarkė. 
Užsiėmimo tikslas 

• 30 minučių
• Pristatymas „Žaidybinimas prieš 

neapykantos kalbą“
• Pokalbis
• Projektorius, ekranas / lenta.

Darbo metodai
 

• Dizaino mąstymas / dizainu paremtas 
mąstymas

• Detektyvinė mįslė
• „Smegenų šturmas“
•  Diskusija
•  Pristatymas
•  Elgsenos analizė
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2 DALIS

 

• Įžanga į dizaino mąstymo metodą. Aptarti 
kūrybinio proceso etapus. Paaiškinti 
užsiėmimo tikslą.

•  30 minučių
•  Priedas Nr. 1
•  Trumpa paskaita, pokalbis
•  Atspausdintas priedas Nr. 1 (visiems 

dalyviams)

Mokytojas / mokymų vadovas pristato 
dalyviams dizaino mąstymo metodą. 
Metodas įgalina bendradarbiauti ir planuoti 
technologinius sprendimus įvairių mokslo 
sričių specialistus. Taip pat metodas padeda 
užtikrinti, kad tokiu būdu įgyvendinamos idėjos, 
gali puikiai tenkinti tikslinės grupės poreikius. 
Dizaino mąstymo metodas susideda iš penkių 
etapų: įsijausti, apibrėžti, generuoti idėjas, 
kurti prototipą ir išbandyti. Trumpai apie 
visus etapus.
• Įsijausti. Produktas ar paslauga turi būti 

pritaikyta grupei, kuri jį naudos.  Todėl,  prieš 
pradedant dizaino mąstymu pagrįstą 
veiklą, būtina pažinti tikslinę auditoriją. Tik 
tada sprendimai bus naudingi, vertingi 
ir prisidės prie siūlomo sprendimo 
populiarumo, jo priėmimo. Dalyviai turės 
pagrįsti savo siūlomą sprendimą analize, 
dedukcija, intuicija, nuojauta ar vaizduote.

• Apibrėžti problemą. Neįmanoma arba 
labai sunku sukurti vieną sprendimą, kuris 
atsakytų į daugelį problemų, kurias gali 
turėti skirtingi žmonės. Todėl tikslinga  išskirti 
vieną konkrečią problemą, kurią turi tikslinė 
grupė, ir kurią bandysite spręsti. Vėliau, kai 
sukurta mob. programėlė įsitvirtina rinkoje, 
galima galvoti, kaip kaip ją pagerinti ir 
pridėti daugiau funkcijų, kad spręstų ir kitas 

vartotojų problemas. Tačiau šių veiksmų 
reikia imtis bandymų etape.

• Idėjų generavimas. Retai puiki idėja kyla 
iš karto, dažnai reikia laiko. Todėl geriausia 
dirbti komandose, susidedančiose iš 
skirtingą išsilavinimą, patirtį turinčių 
specialistų. Jei komandos nariai turi 
skirtingą išsilavinimą ar pomėgius, 
tikimybė, kad kils gera idėja, didėja. 
Pastaba: atminkite, kad gyvename 
tokiu metu, kai beveik viskas jau išrasta 
ar sukurta. Panaudokime sprendimus, 
kuriuos siūlo mūsų civilizacija. Tai nereiškia, 
kad turėtume kopijuoti kitų sprendimus. 
Idėjos turėtų būti plėtojamos inovatyviai, 
pridedant naujumo. Pvz. „Uber“ – tai nauja 
taksi forma, kuri nėra tiesioginė mokamų 
kelionių sistemos kopija.

• Prototipo kūrimas.  Idėjos turi sudominti 
investuotojus. Norint tai padaryti, reikia 
paruošti prototipą. Tuomet galėsite 
parodyti, kaip veikia programėlė, ir kokios 
jos funkcijos. Svarbu tai, kad prototipas ne 
tik priartina mus prie projekto užbaigimo, 
bet ir leidžia pradėti testavimo etapą, t. 
y. patikrinti, ar idėja apskritai turi prasmę.  

• Testavimas. Prieš pateikiant produktą 
investuotojui, patartina jį išbandyti bent 
su draugais. 
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3 DALIS

 

• Apibūdinti „heiterio“ savybes, remiantis jo 
paskelbtais komentarais.

• 45 minutės
• Priedas Nr. 2 , darbo kortelė Nr. 1 

Charakteristika, remiantis neapykantos 
komentarais2

• Rašymo priemonės, popierius, kompiuteriai 
(planšetiniai kompiuteriai, išmanieji 
telefonai) su prieiga prie interneto

Mokytojas / mokymų vadovas padalina 
dalyvius į 4 grupes. Šios grupės dirbs iki 
užsiėmimo pabaigos. Užsiėmimo vadovas 
pateikia dalyviams vieną lapą su neapykantos 
tekstu arba ištraukas iš pasisakymų, kurie 
užfiksuoti  žaidžiant vaizdo žaidimus (Priedas 
Nr.  2). Taip pat galima leisti patiems dalyviams 
parengti vieną tokį komentarą arba pateikti 
klausimyną, su  neapykantos kalba (Darbo 
kortelė Nr. 1). Komandų užduotis – atidžiai 
analizuoti „heiterio“ paskelbtą tekstą ir 
reflektuoti (pasitelkus detektyvinį tyrimą), 
koks yra asmuo, skelbiantis neapykantos 
komentarus, realiame gyvenime. Dalyviai 
turėtų užrašyti išvadas į darbo kortelę. 
Užduoties metu dalyviai gali naudotis 
kompiuteriais (planšetiniais kompiuteriais, 
išmaniaisiais telefonais) su interneto prieiga.

Atkreipkite dėmesį, kad jei komandoms 
sunku apibrėžti „heiterio“ savybes ir daryti 
išvadas, tai šiame etape, reiktų pasitelkti 
kultūrinę intuiciją ir daryti prielaidas,  kas 
galėtų būti analizuojamo žinutės/ pranešimo/ 
komentaro autorius.

Klausimai, kurie gali padėti analizuoti 
pranešimą:
1. Kokį žodyną naudoja autorius?
2. Ar daro kalbos klaidų? Jei taip, kokias?

3. Ar daro stilistinių klaidų? Jei taip, kokių?
4. Ar laisvai šneka kalba, kuria vyksta 

bendravimas?
5. Ar žino žaidimo žargoną?
6. Ar neapykantos žinutė susijusi su žaidimo 

taisyklėmis (pvz., strategija), ar tai į asmenį 
nukreipta neapykanta?

7. Nuo ko viskas prasidėjo?
8. Ką apie j į sako jo pseudonimas / 

slapyvardis?
9. Ar pseudonimas / slapyvardis iš žaidimo 

gali būti aptinkamas kitur internete? Jei 
taip, kur?  

Atlikę užduotį, kiekvienos grupės atstovai 
aptaria savo tyrimo išvadas prieš visą 
auditoriją ir apibūdina asmenį, kuris galėtų 
parašyti tokį komentarą. Po kiekvieno 
pristatymo kitų grupių dalyviai gali komentuoti 
ir reflektuoti.

4 DALIS

• Bandymas suprasti ir „įsijaustii“ į „heiterio“ 
vaidmenį

• 30 min.
• Darbo kortelė Nr. 2
• Įsijautimas (Dizaino mąstymo elementas)

Darbas tęsiamas tose pačiose grupėse. Kai 
dalyviai paruošia „heiterių“ charakteristiką, 
mokytojas / mokymų vadovas paprašo 
jų pabandyti įsijausti į „heiterio“ vaidmenį. 
Reiktų pagalvoti, kaip gyvena neapykantą 
skleidžiančios žinutės autorius, kuo užsiima, 
kaip elgiasi, kas jam svarbu, koks jo požiūris į 
gyvenimą, kas jam patinka, koks jis žmogus. 
Dalyviai užsirašo savo  prielaidas  darbo 
kortelėje Nr. 2. Kai jie baigia pildyti šią formą, 
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5 DALIS

• Apibrėžti „heiterio“ problemą. Nustačius 
problemą, bus galima sukurti tinkamą 
sprendimą.

• 30 min.
• Problemos apibrėžimas (dizaino mąstymo 

elementas)
• Popierius, kanceliarinės priemonės
 
Šiame etape dalyvių, kurie toliau dirba tose 
pačiose grupėse, užduotis yra apibrėžti 
„heiterio“ problemą. Užsiėmimo vadovas 
padalina popieriaus lapus ir paprašo dalyvių 
užrašyti bent penkias problemas, o tada 
pasirinkti tą, kuri, jų manymu, yra svarbiausia. 
Būtent šią problemą spręs programėlė, kurią 
kurs dalyviai. Rinkdamiesi problemą dalyviai 
turėtų atsižvelgti į tai, ar ją galima išspręsti 
pasitelkus programėlę. Mokytojas / mokymų 
vadovas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
problema, turėtų būti susijusi su užsiėmimo 
tema, t. y. kova su neapykanta, jos kurstymu.

 

pateikia išvadas visai auditorijai, pasakodami 
„heiterio“ istoriją. Ši užduoties dalis reikalauja 
tam tikros dalyvių psichologinės-sociologinės 
intuicijos. Jei dalyviai negali sukurti biografijos, 
turėtų pasitelkti vaizduotę. Po to dalyviai 
turi įsijausti į „heiterio“, kurio biografiją ką tik 
sukūrė, vaidmenį. Apie 5-7 minutes, jie turėtų 
galvoti kaip tas asmuo. Tai leis jiems geriau 
suprasti asmenį, kuris naudos dalyvių sukurtą 
sprendimą.

6 DALIS

• Generuoti idėjas siekiant spręsti „heiterio“ 
problemą

• 30 min.
• Idėjų generavimas (Dizaino mąstymo 

elementas), smegenų šturmas
• Popierius, kanceliarinės priemonės

Mokytojas / mokymų vadovas paaiškina, 
kad beveik kiekviena idėja prasideda nuo 
švaraus popieriaus lapo ir pieštuko ar rašiklio. 
Siūloma kiekvienai grupei sugeneruoti keletą 
idėjų, kad dalyviai galėtų pasirinkti geriausią 
ir dirbti toliau.
Užsiėmimą vedantis asmuo paaiškina, 
kad jokia idėja nėra bloga, net jei ji atrodo 
beprotiška ir sunku įgyvendinti. Kartais tereikia 
išsamiai paaiškinti idėją, kad būtų surastas 
būdas ją įgyvendinti.

7 DALIS

• Kurti prielaidas ir mechanizmus, kaip 
programėlė spręstų identifikuotą problemą.

• 30 min.
• Idėjos eskizas, smegenų šturmas
• Popierius, kanceliarinės priemonės

Mokytojas / mokymų vadovas paprašo 
dalyvių nupiešti schemą / diagramą, kaip 
veiks programėlė, sprendžianti pasirinktą 
„heiterio“ problemą. Tai turėtų būti veikimo 
mechanizmas, tarpusavio santykiai, funkcijos 
ir veiksmų seka. Svarbu, kad dalyviai mąstytų 
per programėlės veikimo mechanizmą. Kuo 
detalesnė jų analizė, tuo lengviau bus dirbti 
vėlesniuose projekto etapuose. Jei dalyviams 
sunku kurti savo idėjos eskizą / diagramą, jie 
turėtų pabandyti ją apibūdinti kuo tiksliau ir 
po to paversti žodžius į schemą.
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8 DALIS 9 DALIS

• Prototipas
• 60 min.
• Išmanieji telefonai su „Marvel“ programėlę 

(„Android“ / „iOS“)
• Eskizas, smegenų šturmas
• Darbo kortelė Nr. 3,  priedas Nr. 3

Mokytojas / mokymų vadovas paduoda 
dalyviams (dirbantiems tose pačiose grupėse 
kaip ir anksčiau) priedą Nr. 3 (programėlės 
kūrimo instrukcijas pasitelkus „Marvel“ 
programą) ir tris darbo kortelės Nr. 3 kopijas 
(išmaniųjų telefonų ekrano šablonai). Dalyviai 
turi parengti programėlės ekrano vaizdus – 
nuo pradžios iki pabaigos ekrano. Užsiėmimo 
vadovas primena dalyviams, kad jie turi 
susitelkti  į „heiterio“ problemą. Prototipas yra 
skirtas parodyti vieną kelią, kuriuo vartotojas 
gali eiti. Taip pat būtina suprojektuoti mygtukus 
(patvirtinimą, eiti į kitą ekraną ir t.t). Kuriant 
prototipą, reiktų pasitelkti spalvas, kad 
iliustracijos būtų geriau matomos. Kai dalyviai 
baigia ekrano iliustracijas, paleidžia „Marvel“ 
programą planšetiniuose kompiuteriuose ar 
išmaniuosiuose telefonuose ir vadovaudamiesi 
priedo Nr. 3 instrukcijomis kuria spustelėjamą 
savo programos prototipą.

• Sukurtų programėlių pristatymas ir 
aptarimas, kuriuo siekiama paskatinti 
investuotojus investuoti į projektą.

• 45 min.
• Išmanieji telefonai arba planšetiniai 

kompiuteriai su „Marvel“ programa 
(„Android“ / „iOS“)

• Retorikos elementai, diskusija, pristatymas
• Popierius, kanceliarinės priemonės

Šioje užsiėmimo dalyje dalyviai turi parengti 
programėlės pristatymą potencialiam 
investuotojui . Svarbu aiškiai apibrėžti 
pristatymo laiką (pvz., 3 minutės). Tai gali būti 
spontaniška arba parengta kalba. Pristatyme 
turi būti šie elementai:
• „Heiterio“ problemos apibūdinimas.
• Būdas, kurį pasitelkusi grupė identifikavo 

problemą.
• Būdas, kuriuo programa sprendžia 

problemą
• Apibūdinimas, kaip programa prisidės 

prie žaidėjų psichinės gerovės.
• Programėlės veikimo principas.
• Pelno galimybės investuotojui.
• Galimybės pridėti programėlei naujų 

funkcijų.
Užbaigus šią užduoties dalį, grupės atstovai 
pristato sukurtas programėles visai auditorijai, 
aptardami kiekvieną punktą. Kad jų užduotis 
būtų lengvesnė, mokytojas / mokymų 
vadovas gali atlikti investuotojo vaidmenį. 
Rekomenduojama, kad pristatymas vyktų 
pasitelkus prototipą. Po kiekvieno žingsnio 
mokymų vadovas, mokytojas skiria keletą 
minučių diskusijoms, per kurias kiti dalyviai gali 
komentuoti ir apsvarstyti, kokios papildomos 
funkcijos gali būti pridėtos arba kaip pagerinti 
programėlės veikimą. 
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Šio užsiėmimo tikslas yra sukurti mobiliąją 
programėlę, kuri būtų skirta užkirsti kelią / 
mažinti neapykantą žaidimų bendruomenėse. 
Užsiėmimo metu dalyviai pasitelkia dizaino 
mąstymo metodą, kad sukurtų savo 
programėlės prototipą projekto tematika.  

Šaltiniai

• Hestad Monika, The Little Booklet on Design 
Thinking, Brand Valley Publications, 2013.

 Trumpai      

10 DALIS

• Užsiėmimo pabaiga. Apibendrinimas.
• 30 min.
• Pokalbis
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Priedas Nr. 1

Įsijautimas Apibrėžimas

ĮSIJAUTIMAS 
Empatija yra fazė, kurioje stebime žmonių elgesį ir jų bendravimą aplinkoje, 

kurioje gyvena. Dizainu besiremiantys mąstytojai stebi ir tariasi su vartotojais; 
jie užduoda klausimus apie viską, kas turi tam tikrą ryšį su nagrinėjama 
tema (kodėl?, kada?). Šių žinių kaupimas padeda įsijausti į vartotoją ir 
„pasijusti jų kailyje“. Be to, konsultuojamasi su ekspertais ir naudojant visas 
mūsų turimas priemones (stebėjimą, bibliografines nuorodas, informaciją 
internete, apklausas ir t.t.) atliekami tyrimai. Empatija dizainu paremtame 
mąstyme leidžia suprasti vartotojus kaip individus (tikrus ar menamus), 
o ne kaip bendrus modelius ar statistines kategorijas. Vartotojai tampa 
apčiuopiama jų silpnybių, problemų, lūkesčių ir patirčių esme. Vartotojai 
nebėra modeliai, bet Andrew, Marge, Ada ar Leo yra realūs asmenys. Mūsų 
galutinis tikslas šiame etape yra gauti daug informacijos apie problemą, 
kurią ketiname išspręsti, ir apie tikrus žmones, kuriems ketiname pateikti 
novatoriškus sprendimus.

Pagrindinis šio etapo įrankis yra pokalbis. Gera empatijos strategija yra 
aktyvaus klausymosi praktika. Būti veidrodžiu nėra sunku, jūs turite pabandyti 
perfrazuoti tai, ką sako jūsų apklausiamas asmuo, kad parodytumėte savo 
įsitraukimą, ir kad jūs iš tikrųjų bandote įsivaizduoti jų mintis. Tikslas yra 
visiškai suprasti, kodėl kažkas elgiasi būtent taip.
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Pasinėrimas į problemą šiame į vartotoją orientuotame kontekste reiškia 
naudojantis empatijos ir stebėjimo sugebėjimais užfiksuoti ir užrašyti visus 
skirtingus esamos problemos aspektus bei atrasti visus skirtingus požiūrio 
taškus. Kitaip tariant, pasinerdami į problemą įgysime kaip įmanoma 
daugiau žinių apie problemą iš visų ar visko, įsitraukusių ar susijusių su šia 
problema. Šis požiūris kardinaliai skiriasi nuo sprendimo sugalvojimo ar 
atsakymo suradimo internete. 

APIBRĖŽIMAS 
Apibrėžimo etapas yra labai svarbus, nes komandos nariai bando surasti 

ir apibrėžti tikruosius galutinio vartotojo poreikius per empatijos etape 
įgytas žinias. Šį etapą sudaro atradimų struktūrizavimas ir organizavimas 
iš empatijos fazės, tai yra, kas yra svarbu, reikšminga, nereikšminga ir pan. 
Papildomos apklausos šiame etape padės padaryti tam tikrą tvarką mūsų 
užrašų, įrašų, įrodymų ir kt. rinkiniams. Be to, sintezė įkvepia ir apšviečia 
projekto iššūkį. Tikslas yra sutelkti dėmesį į požiūrį (PoV), iš kurio galų gale 
atsiras novatoriška idėja, kuri padės išspręsti mūsų problemą. Per požiūrio 
tašką mes stengiamės atsakyti į tokius klausimus kaip Kas būtų, jei…? Arba 
Kaip mes galėtume…? Šis etapas bus užbaigtas, kai turėsime aiškų problemos, 
kurią spręsime, apibrėžimą. Vis dėlto svarbu, kad požiūrio apibrėžimas būtų 
pakankamai atviras, kad būtų galima apsvarstyti įvairius sprendimus.

IDĖJŲ GENERAVIMAS
Kai sužinojome, kokia yra tikroji spręstina problema, ir išsiaiškinę mūsų 

galutinių vartotojų poreikius ir motyvaciją, dizainu besiremiantys mąstytojai 
bandė sukurti daugybę idėjų ir sąvokų, kad būtų patenkinti nustatyti 
poreikiai ir išsprendžiamos problemos, naudojant tokias priemones kaip 
kūrybiškas naujų idėjų generavimas. Kuo daugiau idėjų sugeneruojame 
galimiems sprendimams priimti, tuo geriau galime įvykdyti šiuos etapus, 
taigi šis procesas turėtų būti tikra kūrybinių minčių kūrimo sesija, kurioje 
idėjos kuriamos, sujungiamos, plečiamos ir tobulinamos greitu tempu (pvz., 
100/min.). Idėjos turi būti įvairios ir vaizdingos, ir visada turime nepamiršti, 
kad šiuo metu dar neturėtume jų vertinti. Procesas turi būti pakankamai 
įkvepiantis, kad būtų sukurta daugybė sprendimų, iš kurių būtų galima 
pasirinkti geriausią idėją, arba kelių pasiūlymų derinį. Norėdami užbaigti šį 
etapą, komanda vėl tvirtai apsispręsti ir pasirinkti vieną ar du sprendimus.
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PROTOTIPŲ KŪRIMAS 
Prototipo sukūrimas yra dinamiškas ir labai greitas dizainu paremto 

mąstymo proceso etapas. Prototipas šiame kontekste dažniausiai yra 
mokymosi priemonė. Numatoma, kad prototipai yra netobuli, palengvinantys 
idėjų vertinimą ir, esant reikalui, gali būti nedelsiant ir drastiškai pakeisti. 
Prototipas gali būti, pavyzdžiui, eskizas arba kartoninė dėžutė, kurią 
dekoruojame, norėdami pavaizduoti įrenginį. Tai gali būti net vaizdo įrašas 
ar siužetinė linija. Prototipų kūrimo tikslas yra greitai įsivaizduoti sprendimą 
ir sukurti modelį, su kuriuo vartotojai galėtų sąveikauti ir pateikti grįžtamąjį 
ryšį. Tai pagerins bendravimą, anksti aptiks ir ištaisys pagrindines klaidas 
ir suteiks daugiau įkvepiančių idėjų.

BANDYMAS 
Prototipo bandymą sudaro prototipo pateikimas galutiniams vartotojams, 

kad jie išklausytų jų nuomones ir reakcijas apie tai. Atminkite, kad niekas 
neturėtų būti paaiškinta apie prototipą, nes čia svarbūs yra žmonių, kuriems 
mes pasiūlėme konkretų sprendimą, pastebėjimai ir komentarai. Bandymu 
siekiama išsiaiškinti, ar prototipas atitinka realių žmonių lūkesčius ir kokius 
aspektus reikėtų patobulinti. Bandymai leidžia mums suprasti, kokie yra 
galutinių vartotojų suvokimai apie siūlomus sprendimus.

 Paimta iš „Kaip dizainu paremtas mąstymas gali padėti migrantų ir 
pabėgėlių integracijai“ (http://international-projects.webs7.uvigo.es/wp-content/
uploads/2020/05/Design-Thinking-LT_internet.pdf)
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Priedas Nr. 2

1 GRUPĖ

2 GRUPĖ

GROUP 1

A choice of hateful comme�ts by moderators of  r/games subredit

GROUP 2

A choice of hateful comme�ts by moderators of  r/games subredit
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GROUP 3

A choice of hateful comme�ts by moderators of  r/games subredit

GROUP 4

A choice of hateful comme�ts by moderators of  r/games subredit

3 GRUPĖ

4 GRUPĖ
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Priedas Nr. 3 
„MARVEL“ programėlės naudojimosi instrukcijos 

1. Pasirinkite prietaisą, kuriam bus pritaikytas jūsų programėlės 
rodymas.

2. Sugalvokite programėlės pavadinimą.
3. Paspauskite „Done“ arba √.
4. Paspauskite + ekrano apačioje.
5. Pasirinkite „Camera“.
6. Padarykite pirmąją programėlės ekrano nuotrauką.
7. Gali pakoreguoti nuotraukos dydį, apkirpti ją.
8. Nufotografuokite likusias programėlės ekrano nuotraukas. Pasistenkite 

išlaikyti eiliškumą.
9. Pasirinkite nuotrauką, kuri bus programėlės pradžios ekranas.
10. Ant nuotraukos pažymėkite tašką/ lauką, kuris bus nuoroda į kitą 

nuotrauką/ vaizdą.
11.  Įtepkite nuorodą į kitą nuotrauką.
12. Veiksmą pakartokite su visomis nuotraukomis.
13. Kai įterpsite nuorodas, pasirinkite „Transition“.
14. Paspauskite „Play“ ir patikrinkite, ar jūsų prototipas veikia.

Google Play    App Store

Select the sample device that will be used to display your design.

Add a title to your design. It can be the title of the app.

Click"Done".

Click the "+" symbol at the bottom of the screen.

Select the "Camera" option.

Photograph the screen from the mock-up that will be the first one to

appear in the app.

Adjust the size of the photo, crop the edges.

Repeat these steps for the remaining screens of the app. Try to keep the

right order.

Select the screen that will be the start screen of the app.

 In the confirm/button on the screen, add the field with the link.

 Select another screen of the app, to which the link you had added leads.

 Repeat these steps for the next screens.

 When you are finished with the links, click "Transition".

 Click "Play" and check if your prototype is working.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.
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12.
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14.
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Select the sample device that will be used to display your design.

Add a title to your design. It can be the title of the app.

Click"Done".

Click the "+" symbol at the bottom of the screen.

Select the "Camera" option.

Photograph the screen from the mock-up that will be the first one to

appear in the app.

Adjust the size of the photo, crop the edges.

Repeat these steps for the remaining screens of the app. Try to keep the

right order.

Select the screen that will be the start screen of the app.

 In the confirm/button on the screen, add the field with the link.

 Select another screen of the app, to which the link you had added leads.

 Repeat these steps for the next screens.

 When you are finished with the links, click "Transition".

 Click "Play" and check if your prototype is working.
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Darbo kortelė Nr. 1

Amžius

• 3-11 m.
• 12-18 m.
• 18-30 m.
• 31 – 45 m.
• 46-65 m.
• 65+

Šeimyninė padėtis

• Nevedęs / 
netekėjusi

• Vedęs / ištekėjusi
• Išsiskyręs (-usi)
• Našlys (-ė)

Gyvenamoji vieta

• Kaimas 
• Miestas (iki 50 000 

gyv.)
• Miestas (iki 100 000 

gyv.)
• Miestas (iki 250 000 

gyv.)
• Miestas (daugiau 

nei 250 000 gyv.)

Lytis

• Vyras
• Moteris

Išsilavinimas

• Pradinis
• Profesinis
• Vidurinis
• Aukštasis 

(bakalauras)
• Aukštasis 

(magistras)
• Mokslinis laipsnis

Profesinis statusas

• Mokinys (-ė)
• Studentas
• Bedarbis
• Pensininkas
• Dirbantis
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Darbo kortelė Nr. 2

GYVENIMO IŠŠŪKIAI

SVAJONĖS IR SIEKIAI

SILPNYBĖS

SITUACIJA DARBE / MOKYKLOJE

SITUACIJA NAMUOSE

SOCIALINIS STATUSAS / RYŠIAI SU 
BENDRAAMŽIAIS

„HEITERIS“
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Darbo kortelė Nr. 3
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Užsiėmimas 
Nr. 7

Atpirkimo ožys gamtoje, kultūroje ir... 
žaidimų bendruomenėje

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

1.1  Naršymas, 
duomenų 
paieška, 
informacijos ir 
skaitmeninio 
turinio 
filtravimas.

1.2  Duomenų, 
skaitmeninio 
turinio bei 
informacijos 
vertinimas

2.5  Tinklo etiketas 
(netiquette)

2.3  Įsitraukimas 
į pilietiškumą 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

4.2  Asmens 
duomenų 
apsauga ir 
privatumas

5.3  Kūrybiškumas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

• Rasizmas
• Nacionalizmas
• Išankstinis nusistatymas
• Stereotipai
• Atpirkimo ožys (Atpirkimo ožys 

suprantamas kaip metafora 
– kažkoks vienas asmuo, ar 
asmenų grupė, kuriam ar 
kuriems priskiriamos visos 
bendruomenės nuodėmės, 
suverčiama kaltė dėl nesėkmių).

15–18 m. paaugliai.
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Apžvalga Tikslas

Susipažinti, kaip veikia nacionaliniai stereotipai, 
ir kaip jie persikelia į kompiuterinius žaidimus. 
Taip pat suprasti atpirkimo ožio  metodo 
veikimą kultūroje ir kompiuteriniuose 
žaidimuose. 

Reikalingos priemonės

• „Beyond scapegoating” Arthur Colman, 
„The Lucifer Effect” Philip Zimbardo

• „Canva“ programa.

Darbo metodai
 

• Trumpa paskaita
• Pokalbis
• Sukurti plakatą prieš neapykantos kalbą
• Teksto analizė
• Smegenų šturmas
• Žaidimas
• Teksto analizė

Užsiėmimas yra skirtas susipažinti su 
atpirkimo ožio  metodu, kurį apibūdino Rene 
Girard, ir pamatyti, kaip jis  realizuojamas 
internetiniuose žaidimuose. Atpirkimo ožio 
metodas gali paaiškinti kai kurių interneto 
vartotojų elgesio priežastis. Susipažinimas su 
šiuo metodu leis lengviau jį atpažinti žaidimų 
bendruomenėje ir užkirsti jam kelią (akivaizdu, 
kad visiškas šio reiškinio pašalinimas yra 
praktiškai neįmanomas).  

ATKREIPKITE DĖMESĮ

• Aptariant klausimus, susijusius su 
stereotipais, gali būti vartojami žodžiai, 
kurie paprastai laikomi įžeidžiančiais 
arba neteisingais. 

• Profesoriaus Filipo Zimbardo paskaitoje 
naudojamos drastiško pobūdžio 
nuotraukos.

• Tekstai analizei turėtų būti parinkti 
atsižvelgiant į kultūrinį šalies kontekstą. 
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1 DALIS 2 DALIS

 

• Pasisveikinimas. Užsiėmimo 
darbotvarkė. Užsiėmimo tikslas.

• 30 min.
• Pristatymas „Žaidybinimas prieš 

neapykantos kalbą“
• Pokalbis
• Projektorius, ekranas / lenta.

• Trumpa paskaita apie Rene Girard 
sąvoką „atpirkimo ožys“

• 25 min.
• Trumpa paskaita, pokalbis, asociacijos 

kūrimas
• Priedas Nr. 1, kompiuteris su interneto 

prieiga, projektorius, rašymo priemonės.

Priedas Nr. 1, kompiuteris su interneto prieiga, 
projektorius, rašymo priemonės.
Mokytojas / mokymų vadovas padalina kiekvienam 
dalyviui priedo Nr. 1 kopiją. Dalyviai diagramoje 
turi surašyti asociacijas, susijusias su terminu 
„atpirkimo ožys“. Toliausiai nuo centro esančiuose 
apskritimuose dalyviai surašo bendras asociacijas, 
o arčiau – asociacijas, susijusias su šia sąvoka 
žaidimų bendruomenėje. Jei reikia, dalyviai gali  
naudotis internetiniais forumais arba žiniasklaida. 
Po to, kai dalyviai atlieka užduotį, mokytojas / 
mokymų vadovas paprašo kelių savanorių 
perskaityti savo atsakymus. Kiti dalyviai gali 
papildyti savo diagramas. Mokytojas / mokymų 
vadovas užrašo visus atsakymus ant popieriaus 
lapo ir pakabina jį matomoje vietoje. Jis paaiškina, 
kad šio užsiėmimo metu dalyviai sužinos apie 
atpirkimo ožio metodą, aprašytą Rene Girard. Jei 
mokytojas / mokymų vadovas turi antropologijos 
žinių, gali trumpai apie tai papasakoti. Jei ne, jis gali 
parodyti Arthur Colman  „Beyond scapegoating” 
paskaitą TEDxPrinceAlbert: bit.ly/35TjmhZ. Mokytojas 
/ mokymų vadovas informuoja, kad užsiėmimas 
yra skirtas susipažinti su atpirkimo ožio  metodu ir 
geriau suprasti neapykantos dėl  kilmės ir pilietybės 
priežastis internetinių žaidimų bendruomenėse.
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3 DALIS 4 DALIS

 

• Žaidimų bendruomenių formavimasis. 
Žaidėjų vaidmenys. Vaidmens atlikimas.

• 30 min.
• „Canva“ programa
• Plakato kūrimas
• Popierius, žymekliai arba planšetiniai 

kompiuteriai, „Canva“ programa.

Dalyviai pasidalina į grupes. Grupės kuria 
pasirinkto žaidimo plakatą, skirtą kovoti su 
neapykanta. Jie naudoja „Canva“ programą 
arba popieriaus lapus. Atkreipkite dėmesį! 
Plakato kūrimas yra tik siūloma veikla; mokytojas 
/ mokymų vadovas gali atlikti bet kokią užduotį, 
skirtą formuoti grupę. Kai dalyviai atlieka 
užduotį, mokytojas / mokymų vadovas paprašo 
grupių atstovų pristatyti savo idėjas. Tada 
jis paprašo dalyvių reflektuoti apie grupės 
formavimo pratimą. Gali būti naudingi šie 
klausimai: kaip buvo suformuota jūsų grupė? 
Kaip buvo atrinkti grupės nariai? Ar lyderis buvo 
išrinktas demokratiniu būdu, ar lyderis primetė 
vaidmenis kitiems? Kas buvo atsakingas už 
atskirus dizaino elementus? Ar šie vaidmenys 
buvo primesti? Koks buvo šių vaidmenų 
priskyrimo pagrindas? Užsiėmimo vadovas 
paaiškina, tas pats atsitinka ir internetiniuose 
žaidimuose, kai žaidėjai suformuoja grupę, kuri 
turi pasiekti tam tikrą tikslą.

• Mimetinė krizė
• 35 min.
• Teksto analizė, smegenų šturmas
• Priedas Nr. 2, rašymo priemonės.

Mokytojas / mokymų vadovas kiekvienam 
dalyviui paduoda priedą Nr. 2 ir paprašo 
atidžiai jį perskaityti. Tada visi bendrai aptaria 
straipsnį, išsiaiškinama, kas yra „mimetinė 
krizė“ (tai įvyksta grupėje, kai visi nariai nori to 
paties; stengdamiesi tai pasiekti, jie pradeda 
vienas kitam trukdyti, ir taip įvyksta krizė).  Po 
šios įvadinės dalies dalyviai susiskirsto į grupes 
po kelis asmenis. Grupių užduotis – nustatyti, ar 
„mimetinė krizė" gali atsirasti bendruomenėse, 
kuriose yra daug žaidėjų:
• 1 grupė – sporto žaidimas (pvz., „Fifa“) 
• 2 grupė – pirmojo asmens šaudyklė (pvz., 

„Counter Strike“)
• 3 grupė – RTS – strategija realiuoju laiku 

(pvz., „League of Legends”)
• 4 grupė – MMORPG – (pvz., „World of 

Warcraft“)

Mokiniams atlikus užduotį, mokytojas/vadovas 
paprašo grupių atstovų aptarti išvadas.
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5 DALIS 6 DALIS

 

• Atpirkimo ožio pasirinkimas
• 25 min.
• Savirefleksija, teksto analizė.
• Prėiedas Nr. 3,  priedas Nr. 4

Mokytojas / mokymų vadovas dalyviams 
paduoda priedą Nr. 3 ir paprašo jų tyliai 
perskaityti tekstą. Po to užduoda tokius klausimus: 
Kokios jūsų turimos savybės galėtų paversti jus 
atpirkimo ožiu? Šis pratimas gali būti refleksija 
arba galima naudotis priedu Nr. 4. Po to, kai 
dalyviai atlieka užduotį, užsiėmimo vadovas 
prašo jų padalinti stereotipus į dvi grupes:
1 grupė – stereotipai, sukurti asmenų iš 
bendruomenių, kurias gerai žinote.  2 grupė 
– stereotipai, sukurti remiantis dalykais, 
kuriuos žmonės gali sužinoti apie jus kaip 
žaidėją (pagal vėliavą, vardą ir kt.). Mokytojas 
/ mokymų vadovas paprašo kelių mokinių 
pateikti savo išvadas. Atkreipkite dėmesį: dėl 
jautraus šios temos pobūdžio, dalyviai turėtų 
būti savanoriai, o ne asmenys, kuriuos pakviečia 
užsiėmimo vadovas. Pokalbio metu grupė 
turėtų padaryti  išvadą, kad internetiniuose 
žaidimuose daugiausia vyrauja stereotipai 
dėl tautybės ar kilmės.
 

• Atpirkimo ožys
• 40 min.
• Asociacijos, smegenų šturmas, pokalbis
• Lipnūs lapeliai, rašymo reikmenys

Dalyviai dirba grupėmis. Jie turi sugalvoti 
kuo daugiau stereotipų ar stereotipinių 
apibūdinimų dėl rasės ar kilmės ir parašyti juos 
ant lipnių lapelių (ant vieno lapelio parašoma 
tautybė, o ant kito – stereotipas). Pavyzdys:  
lenkas – kiaulė; italas – tepalas; prancūzas 
-  varlių valgytojas; arabas - teroristas, tingus; 
vokietis - nacis. Po to, kai dalyviai atlieka 
užduotį, priklijuoja lapelius matomoje vietoje. 
Mokymų vadovas turėtų suskirstyti stereotipus 
pagal tautybę. Po to vyksta diskusija, ar šie 
stereotipai yra tiesa.  Kitas etapas - ieškoti 
stereotipų šaltinių. Instruktorius ant  lentos 
užrašo arba pakabina iš anksto paruoštą 
plakatą su klasifikacijomis: stereotipai, susiję su 
maistu, elgesiu, išvaizda, istorija, seksualumu. 
Kartu pagalvokite, kurie stereotipai, susijusius 
su tautybe, dažniausiai pasirenka „heiteriai“? 
Kodėl? 
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7 DALIS

• Atpirkimo ožio reidas
• 50 min.
• Žaidimas, teksto analizė, pokalbis
• Priedas Nr. 5, priklausomai nuo pasirinkto 

žaidimo: rašymo reikmenys arba sporto 
įranga (daiktai, reikalingi žaidimui žaisti).

Mokytojas / mokymų vadovas paprašo 
dalyvių pasidalinti į kelias mažas grupes. 
Dalyvių skaičius grupėje turi būti lyginis. Tai 
gali būti vienas iš žaidimų, kurie yra populiarus 
tarp vaikų, vadinamas City-Country-River, tai 
gali būti šarados, tai gali būti bet kokios sporto 
varžybos. Siekiant sukurti daugiau emocinės 
įtampos, užsiėmimo vadovas nustato žaidimui 
tam tikrą laiką ir įvardija prizą. Grupės žaidžia 
tol, kol viena iš jų pralaimi. Pasibaigus laikui, 
pralaimėjusi komanda turi aptarti, daryti 
išvadas dėl to, kas ir kodėl yra atsakingas už 
pralaimėjimą. Mokytojo / mokymų vadovo 
užduotis yra kontroliuoti situaciją ir klausytis 
pralaimėjusios komandos narių. Jei situacija 
yra rami, jis baigia pratimą po kelių minučių, 
kai mano, kad visos grupės išsamiai aptarė 
temą. Jei situacija yra emociškesnė, pvz., 
jei dalyviai pradeda kaltinti ką nors dėl 
pralaimėjimo, mokymų vadovas/ mokytojas 
nedelsdamas sustabdo pratimą ir pereina 
prie kitos užduoties. Jis padalina dalyviams 
priedą Nr. 5 ir prašo perskaityti. Tada paaiškina, 
kas yra „atpirkimo ožio paieška“ ir kodėl grupei 
reikia aukos. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad 
grupei radus, ką galima kaltinti už nesėkmę, 
palengvėja. Kažkas panašaus atsitinka 
kompiuteriniuose žaidimuose. Kai situacija 
yra įtempta, nes komanda pralaimėjo, kažkas 
vienas yra kaltinamas dėl to. Tada visi grupės 
nariai išlieja savo neapykantą ant vieno 
asmens, manydami, kad jis yra atsakingas už 

situaciją. Liejasi keiksmažodžiai, įžeidžiantys 
žodžiai ir t.t. Užsiėmimo vadovas užrašo 
ant lentos elementus, kurie gali paskatinti 
neapykantą: žaidimas trunka tam tikrą laiką ir 
žaidėjai įdeda daug jėgų ir pastangų į jį, todėl 
pralaimėjimas suvokiamas kaip neteisybė; 
žaidime galima gauti prizą (magišką objektą 
ir pan.), žaidimo metu atliekama daug veiklų, 
kurias atlikti reikia pasitelkti daug vienu metu 
atliekamų veiksmų, pvz., stebėti priešą, šaudyti, 
bėgti, slėptis, vengti ir t.t. Visi dalyviai nori 
sėkmės.

 

8 DALIS

• Smurtas prieš silpnesnį.
• 35 min.
• Filmas / „Power point“ pristatymas
• Paskaita
• Kompiuteris su interneto prieiga, 

projektorius

Paruoškite pristatymą apie Philip Zimbard 
„The Lucifer Effect” (liet. Liuciferio efektas)  arba 
parodykite jo paskaitą TED konferencijoje: 
bit . ly/2yMmoIO. Po peržiūros aptarkite 
su dalyviais tai, kaip Liuciferio efektas  
pasireiškia žaidimų bendruomenėje. 
Pagalvokite, kurie kompiuteriniai žaidimai 
gali sukelti piktnaudžiavimą galia, todėl, pvz., 
priekabiaujama prie pagyvenusių žmonių. 
Kaip žaidimų temos ir žaidime atliekami 
vaidmenys virsta žaidėjų elgesiu realiame 
gyvenime?
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9 DALIS

• Atpirkimo ožio išvijimas ir tvarkos atkūrimas
• 10 min.
• Pokalbis

Mokytojas kartu su dalyviais grįžta į 7 
užsiėmimo dalį. Jis primena paskutinį sakinį 
iš Jarosław Kolczyński teksto. Kompiuteriniuose 
žaidimuose grupė pasirenka atpirkimo ožį ir 
veja jį šalin, pašalina iš žaidimo arba priverčia 
jį išeiti. Be abejonės, tai yra smurtas.

 

10 DALIS

• Rasizmas ir nacionalizmas
• 30 min.
• Filmai / nuotraukos (kuriuos galima rasti 

internete)
• Analizė ir interpretacija, pokalbis
• Kompiuteriai / planšetiniai kompiuteriai 

su interneto prieiga, konferencinė lenta

Dalyviai dirba grupėse. Jų užduotis – išanalizuoti 
įvairius tekstus, kurie moko auditoriją rasistinio 
elgesio. Grupių užduotis – išanalizuoti tekstus, 
kurie ugdo rasistines savybes (pavyzdžiai 
pateikti priede Nr. 6). Pasibaigus paskirtam 
laikui, mokytojas/ mokymų vadovas kalbasi 
su komandomis apie išvadas. Jis užduoda 
šiuos klausimus: Kas šiandien tampa rasistinio 
turinio populiarintojais? Iš kur šis turinys 
atsiranda? Kas yra pavojingiausia jame? 
Kaip tokie pranešimai veikia mūsų sąmonę? 
Ką reikėtų daryti, kad tokių pranešimų skaičius 
būtų kuo mažesnis? Kaip turėtume reaguoti, 
kai jie rodomi internete? Visas mintis ir išvadas 
mokytojas/ mokymų vadovas užrašo ant 
lentos. 

11 DALIS

• Tegul tas, kuris yra be nuodėmės, pirmas 
meta akmenį. Mes visi rasistai.

• 30 min.
• Bet kokia programa, skirta kurti memus
• Teksto analizė, pokalbis
• Priedas Nr. 7, mobilieji telefonai / planšetiniai 

kompiuteriai su memų kūrimo programėle.

Mokytojas / mokymų vadovas užsiėmimo 
dalyvių paklausia: ar jie kada nors yra 
paskelbę rasistinio pobūdžio komentarą, 
ieškojo rasistinio turinio ir t.t., ar žinote ką 
nors, kas tai darė? Šis klausimas turėtų 
būti retorinis. Jei nėra norinčių atsakyti į 
šį klausimą, užsiėmimo vadovas neturėtų 
siekti gauti atsakymo. Jis paprašo mokinių 
perskaityti ištrauką iš Seth Stephens-
Davidowitz, Everybody Lies. Big Data, New 
Data, and what the Internet can tell us 
about who we really are (priedas Nr. 6.). Po 
to dalyviai pasidalina į grupes. Kiekviena 
grupė turi padaryti memą, kuris pašiepia 
žmones, kurie yra rasistai, bet jiems gėda tai 
pripažinti. Kai užduotis baigiama, mokytojas / 
mokymų vadovas paprašo dalyvių pristatyti 
rezultatą. Jis su užsiėmimo dalyviais kalbasi 
apie rasizmo internete priežastis, ypač 
internetinių žaidimų bendruomenėje. 
Jis atkreipia dėmesį į anonimiškumą, 
kai slepiamasi už avataro, slapyvardžio. 
Užsiėmimo vadovas primena, kad žaidimų 
žaidimas nesukelia rasizmo. Žaidimas yra tik 
įrankis (smagiai praleisti laiką, pramogauti). 
Tai rasizmas ateina į žaidimus. Deja, bet 
žmonės su rasistinėmis pažiūromis žaidžia 
žaidimus, kuriuose skleidžia savo nuomonę, 
kuri realiame gyvenime yra slepiama. 
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Užsiėmime siekiama supažindinti, 
kaip veikia atpirkimo ožio metodas 
kasdieniniame gyvenime ir internetinių 
žaidimų bendruomenėse.    

Šaltiniai

• Seth Stephens-Davidowitz, Everybody Lies. 
Big Data, New Data, and what the Internet 
can tell us about who we really are.

• Rene Girard, Scapegoat.

 Trumpai

12 DALIS

• Užsiėmimo pabaiga. Apibendrinimas.
• 20 min.
• Pokalbis
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Priedas Nr. 1

ATPIRKIMO 
OŽYS
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Girard pradėjo tirti žmogaus prigimtį jau savo pirmojoje knygoje, pavadintoje 
„Romantic lie and romanesque truth”. Vienas iš pagrindinių to laikotarpio 
atradimų, yra pastebėjimas, kad tarpasmeniniuose santykiuose žmonės 
yra motyvuoti „trigubo pobūdžio troškimo“. Mūsų troškimai, priešingai nei 
sako romantikai, kyla ne iš mūsų, o kaip kitų žmonių troškimų mėgdžiojimo 
rezultatas. Žodis  désir, išverstas iš prancūzų kalbos kaip „troškimas“, turi savyje 
dviprasmybę, kurią reikia paaiškinti. „Visų pirma – kaip Sakė Giraras – turime 
atskirti troškimą ir apetitą. Apetitas maistui ar seksui dar nėra troškimas. 
Tai biologinis poreikis, kuris tampa troškimu dėl imitavimo modelio; ir šio 
modelio buvimas yra pagrindinis mano teorijos elementas". Asmuo, kurį 
mes imituojame, skatina ne tik būti geru, kaip tėvai ir pedagogai daro vaikų 
auginimo procese, bet ir „mimetinę konkurenciją“, kuri yra svarbi žmonijai, 
ir kuriai dėmesį skiria prancūzų mąstytojas. Troškimas ir konkurencija yra 
tam tikro „mimetinio mechanizmo“ dalys, apie kurį kalba Girard, ir kurį 
sudaro keletas reiškinių, prasidedančių nuo „mimetinio troškimo", kylančio 
dėl objekto, kurį turi arba kurio nori modelis. Troškimas veda prie mimetinės 
konkurencijos, nes kiti nori to, ko noriu aš. Dėl šių susikertančių troškimų, 
konkurencija  baigiasi „mimetine“ arba „aukojimo“ krize [...]

Andrzej Gielarowski, Człowiek w świetle „kultury przemocy”. Próba 
porównania koncepcji René Girarda i Emmanuela Lévinasa [A man in the 
context of the “violence culture”. An attempt to compare the concepts of 
René Girard and Emmanuel Lévinas], Studia Philosophica Wratislaviensia, 
vol. XI, fasc. 3 (2016).

Priedas Nr. 2
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Priedas Nr. 3

Etninės ir religinės mažumos paprastai nustato prieš save daugumą. 
Čia matome vieną iš kriterijų, pagal kurį pasirenkamos aukos, kuris, nors ir 
susijęs su konkrečia visuomene, iš esmės yra tarpkultūrinis. Yra labai mažai 
visuomenių, kuriose mažumos nepatirtų tam tikros diskriminacijos ir net 
persekiojimo. Indijoje persekiojami musulmonai, Pakistane induistai. Tai yra 
visuotinis aukų pasirinkimo kriterijus. 

Be kultūrinių ir religinių kriterijų yra ir fiziniai. Ligos, beprotybė, genetinės 
deformacijos, atsitiktiniai sužalojimai, ir net negalia apskritai poliarizuoja 
persekiotojus. Mums tereikia tik apsižvalgyti arba pažvelgti į savo vidų, kad 
suprastume to universalumą. Pats žodis  nenormalus, kaip ir žodis  maras  
viduramžiais, yra tabu; Anglų kalboje vartojamas tinkamesnis žodis neįgalus. 
Neįgalieji tampa aukomis, nes patiria diskriminaciją, proporcingą tam, kiek 
jų buvimas trikdo socialinius mainus. Viena iš geriausių mūsų visuomenės 
savybių yra tai, kad dabar ji jaučiasi įpareigota imtis priemonių. Negalia 
priklauso didelei aukos požymių grupei, o tam tikrose grupėse, pavyzdžiui, 
internatinėje mokykloje, kiekvienas asmuo, kuriam sunku prisitaikyti, kažkas 
iš kitos valstybės, našlaitis, vienintelis sūnus, neturintis pinigų arba tiesiog 
vėliausiai atvyko, yra daugiau ar mažiau prilyginamas luošiui. Jei negalia 
ar deformacija yra reali, ji yra linkusi poliarizuoti „primityvius“ žmones. Be 
to, jei žmonių grupė renkasi savo aukas iš tam tikros socialinės, etninės ar 
religinės kategorijos, ji yra linkusi priskirti jiems negalią ar deformacijas, kurios 
sustiprintų poliarizaciją prieš aukas. Ši tendencija yra aiškiai pastebima 
tarp rasistų.

Rene Girard, Scapegoat, 1986 The Johns Hopkins University Press, 
translated by Yvonne Freccero.
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STEREOTIPAI

Priedas Nr. 4
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Priedas Nr. 5

Grupėje yra du asmenys, kurie nori to paties. Jų troškimas gimsta žiūrint 
į save kito asmens veidrodyje. Tas kitas asmuo, dėl savo troškimo arba 
dėl to, kad jau įgijo tam tikrą dalyką, tampa „modeliu“, kurį reikia imituoti ir 
„kliūtimi“ tuo pačiu metu. „Mimetinė konkurencija“ yra didėjantis konfliktas, 
kuris neišvengiamai baigiasi smurtu. Kadangi kiekvienas asmuo siekia 
įveikti atotrūkį tarp savęs ir kito asmens, galų gale jie  tampa priešiški 
vienas kitam. Dėl to atsiranda „mimetinė krizė“, kuri yra neapykantos ir 
smurto eskalavimas, o pradinė priežastis pamirštama. Pirmasis atsitiktinis 
nužudymas deeskaluoja krizę ir nutraukia nesibaigiančius smurto veiksmus. 
Šio įvykio sukeltas šokas yra toks gilus, kad jis sumažina konfliktą. Visa grupės 
neapykanta sutelkiama į tą atsitiktinę auką, ir būtent toje aukoje grupė 
mato blogio priežastį. Kolektyvinis atsitiktinės aukos nužudymas savaime 
sutaikina bendruomenę. Žudymo veiksmas pasirodo būtinas įvykis. Kalbant 
apie pačią auką, iš pradžių atrodo, kad ji yra tik nekenčiamo blogio šaltinis, 
bet tada kyla kita mintis, kad jos tapo susitaikymo šaltiniu. Galiausiai, gimsta 
įsitikinimas, kad auka manipuliavo visais savo mirtimi. Auka jautėsi kalta ir 
leidosi nužudoma. Todėl auka sukelia dviprasmiškus jausmus.

Jarosław Kolczyński, „Kozioł ofiarny” a etnologia. O teorii Rene Girarda 
[Scapegoat and ethnology. On Rene Girard’s theory], „Etnografia polska” 
[Polish Ethnography], vol. XXXIX: 1995, b.1-2.
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1 grupė – analizuoja pranešimus stormfront.org forume;

2 grupė — nuotrauka:  Ullischnulli (Ulrich Stelzner), (iš Wikimedia)

3 grupė – K. de Prevot – nuotrauka Sandomierz 
katedroje (iš Wikimedia). 

Priedas Nr. 6
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4 grupė —

5 grupė —

Group 6 — rasistinė reklama — bit.ly/2Z6874u
Group 6 — Mountain Dew 'Racist' Commercial — bit.ly/2Z6874u

K. de Prevot, a picture in the Sandomierz cathedral. from Wikimedia Commons, Public Domain.

The central part of the picture – Jews let the blood of an infant placed in a barrel filled with nails, 
below it there is a chopped-up child, whose body parts are being fed to the dog, at the top on the 
left, a figure with a knife is leaning over the naked infant, at the bottom on the right, a Jew tempts a 
child [after: wikipedia.org].

Group 4 —

by: Macwol, CC BY-SA 3.0, form Wikimedia Commons

Group 5 —
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Priedas Nr. 7

Tiesa apie neapykantą ir prietarus
Seksas ir romantika nėra vienintelės temos, kuriomis kalbėdami žmonės 

yra nelinkę dalintis savo mintimis. Daugelis žmonių yra linkę pasilaikyti 
savo prietarus sau. Daugelis žmonių šiandien jaučia, jog bus smerkiami, 
jei prisipažins, kad jie priima kitus žmones pagal jų etninę kilmę, seksualinę 
orientaciją ar religiją. 

Jūs galite pamatyti tai „Google“ paieškoje, kur vartotojai kartais užduoda 
klausimus, pavyzdžiui, „Kodėl juodaodžiai grubūs?" arba „Kodėl žydai blogi?“  
Žemiau pateikiame penkis dažniausiai vartojamus neigiamus žodžius, 
naudojamus paieškose apie įvairias grupes.

1 2 3 4 5

Afro-
amerikietis Grubus Rasistas Kvailas Bjaurus Tingus

Žydas Blogas Rasistas Bjaurus Pigus Gobšus

Musulmonas Blogas Teroristas Negeras Smurtaujantis Pavojingas

Meksikietis Rasistas Kvailas Bjaurus Tingus Bukas

Azijietis Bjaurus Rasistas Erzinantis Kvailas Pigus

Gėjai Blogas Neteisus Kvailas Erzinantis Savanaudiis

Krikščionis Kvailas Pakvaišęs Bukas Kliedintis Neteisus

Yra keli stereotipai, kurie išsiskiria. Pavyzdžiui, afro-amerikiečiai yra 
vienintelė grupė, kuri susiduria su „grubus“ stereotipu. Beveik kiekvienoje 
grupėje yra stereotipas „kvailas“; vieninteliai, kurie nėra – žydai ir musulmonai. 
„Blogio“ stereotipas yra taikomas žydams, musulmonams ir gėjams, bet ne 
juodaodžiams, meksikiečiams, Azijos gyventojams ir krikščionims.

Musulmonai yra vienintelė grupė, stereotipizuojama kaip teroristai. Kai 
musulmonas amerikietis patvirtina šį stereotipą, atsakas gali būti žaibiškas 
ir žiaurus. „Google“ paieškoje  galima matyti į tokius neapykantos ir pykčio 
proveržius. [...]

Kiekvienais metais Amerikoje žodis „negras“ vienaskaitos arba daugiskaitos 
forma yra įtraukiamas į septynis milijonus paieškų. Paieška su fraze „anekdotai 
apie negrus“ yra septyniolika kartų dažnesnė „anekdotai apie žydus“, 
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„anekdotai apie arabus“, „anekdotai apie meksikiečius“ ir pan. kartu sudėjus.
Kada dažniausiai ieškoma „juočkių / negrų“ arba „anekdotų apie juočkius 

/ negrus“?  Kai afro-amerikiečiai yra parodomi per naujienas. Po uragano 
„Katrina“, kai televizijos kanalai ir laikraščiai parodė juodaodžių, kovojančių už 
iškilimą, vaizdus paieškos rezultatų padaugėjo. Jų taip pat padaugėjo per 
pirmuosius Obama rinkimus. „Anekdotų apie juodčkius“ paieška vidutiniškai 
padidėja apie 30 procentų per Martin Luther King Jr dieną.

Visa ši informacija kvestionuoja dabartinį rasizmo supratimą.
Bet kuri rasizmo teorija turi paaiškinti didelį galvosūkį. Viena vertus, didžioji 

dauguma juodaodžių amerikiečių mano, kad jie kenčia nuo išankstinio 
nusistatymo, ir turi pakankamai įrodymų – dažnesni policijos sustabdymai, 
pokalbiai dėl darbo ir teismo sprendimai. Kita vertus, labai mažai baltųjų 
amerikiečių pripažins, kad yra rasistai.

Pastaruoju metu dominuojantis mokslininkų paaiškinimas yra, kad tai yra 
didžiąja dalimi susiję su plačiai paplitusiu išankstiniu nusistatymu. Baltieji 
amerikiečiai gali linkėti gera, bet jų pasąmonėje slypi šališkumas, kuris turi 
įtakos tam, kaip jie elgiasi su afro-amerikiečiais [...] 

Yra ir alternatyvus diskriminacijos, kurią patiria afro-amerikiečiai, o baltieji 
neigia, paaiškinimas: paslėptas rasizmas. Plačiai paplitęs sąmoningas 
rasizmas, apie kurį žmonės žino, bet niekada neprisipažins. Amerikiečiai 
„Google“ paieškoje žodį „juočkis / negras“ naudoja  daug dažniaus nei 
„migrena“ ar „ekonomistas“.  Anksčiau neturėjome „Google“ duomenų, tad 
neturėjome įtikinamų šio reiškinio įrodymų.  Dabar turime. 

Seth Stephens-Davidowitz, Everybody Lies. Big Data, New Data, and what 
the Internet can tell us about who we really are, Dey Street Books, 2017.
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Užsiėmimas 
Nr. 8

Pažaiskime vaizdo žaidimus! 
Stereotipai vaizdo žaidimuose

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

2.2  Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.3  Įsitraukimas į 
pilietinę veiklą 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

• Stereotipai
• Pristatymas
• Ikonografija
• Teatras

Amžius 11-18 m. 
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Apžvalga

Šio užsiėmimo pagrindinė tema – 
stereotipai. Žodis „stereotipas" yra pasiskolintas 
iš poligrafijos srities. Iš pradžių šiuo žodžiu 
vadino Monsieur Didot išradimą. Jis sukūrė 
spausdinimo plokštelių kopijavimo sistemą, 
kai tą patį galima puslapį atspausdinti kelis 
kartus. Terminas vėliau buvo pradėtas naudoti 
psichologijoje ir sociologijoje, kur jis  reiškė 
išankstinį nusistatymą prieš žmonių grupes. 
Nesunku įsivaizduoti, kad stereotipas, susijęs 
su tam tikromis žmonių grupėmis, gali tapti 
neapykantos kalbos pagrindu. 

Dažnai nesuprantame stereotipų, kurių 
esame veikiami kasdieniame gyvenime. 
Veikla, kurią norime pasiūlyti, suteikia žinių ir 
kritinio vertinimo įgūdžių dalyviams naudojant 
vaizdo žaidimuose esančių stereotipų analizę. 
Mūsų tikslas nėra cenzūruoti vaizdo žaidimus 
ar apkaltinti žaidimų kūrėjus stereotipų ar 
išankstinių nusistatymų populiarinimu. Mūsų 
tikslas yra skatinti sąmoningesnį ir kritiškesnį 
žaidimų naudojimą tarp jaunesnės kartos 
atstovų.

Žaidėjai pasirenka veikėjus (avatarus), 
kurie atlieka svarbiausią vaidmenį užsiėmime. 
Yee ir  Bailenson (2007 m.) sugalvojo terminą 
„Protėjo efektas“. Šis terminas apibūdina 
situaciją, kai mūsų pasirinktas avataras lemia 
stereotipinius mūsų poelgius virtualiame 
pasaulyje. 

Teatro technikos, naudojamos šiame 
užsiėmime, leidžia atskleisti veikėjų kūrimo 
sudėtingumą. Pasitelktų teatro technikų 
fiziškumas užima svarbią vietą ir leidžia 
dalyviams „pajusti kūnu”. 

Per fizišką dalyvavimą veikloje dalyviai yra 
turi galimybę suabejoti stereotipais.

Turinys

Ši veikla gali būti vykdoma  formaliajame  
ir neformaliajame  ugdyme. Veiklai reikia 
erdvės, kurioje dalyviai galėtų nevaržomai 
judėti.

Tikslai

Paskatinti dalyvius atsikratyti stereotipų 
gyvenime ir vaizdo žaidimuose. 
Paskatinti kūrybinį procesą, kurio metu 
siekiama atsikratyti stereotipų.

Reikalingos priemonės

• Avatarų atvaizdai iš dalyvių mėgstamiausių 
vaizdo žaidimų.

• Vaizdo žaidimų viršeliai, kuriuos parenka 
veiklos vadovas (žiūrėti nuorodas).

Darbo metodai

Šios veiklos tikslas yra pasitelkiant teatro 
techniką pakeisti stereotipinius vaizdo žaidimų 
veikėjų įvaizdžius. Tuo pačiu dalyviai yra 
kviečiami diskutuoti apie stereotipinius vaizdo 
žaidimų įvaizdžius. Teatro technikos sukuria 
galimybę stebėti dalyvių veiksmus. Teatro 
žaidimai skatina abipusį pasitikėjimą,  lengvina 
įsitraukimą ir eksperimentavimą, skatina 
ieškoti  kūrybiškų problemos sprendimo būdų. 
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1 DALIS

 

Apžvalga
Pirmoj i  užs iėmimo daly je daly v ia i 
supažindinami su stereotipo sąvoka, 
turės galimybę pasidalinti nuomone apie 
stereotipus vaizdo žaidimuose. 

Trukmė: 2-3 val.

Medija:
• dalyvių žinomi vaizdo žaidimai
• galimybė išsiųsti vaizdus veiklos vadovui 

į kompiuterį/mobilųjį telefoną.

Įranga:
• Patalpa, kurioje grupė gali sustoti ratu ir 

laisvai judėti.
• Lentelės, žymekliai.
• Mobilieji telefonai su interneto prieiga.
• Kompiuteris su interneto ryšiu bei 

projektoriumi. 

Įvadinis užsiėmimas: 
dalyviai sustoja į ratą. Kiekvienas dalyvis 

pasako savo vardą ir judesiu, mimika 
pavaizduoja savybę, kuri jį charakterizuoja. 
Kiti dalyviai atkartoja parodytą judesį, mimiką.

Grupavimas: 
Dalyvių paprašoma laisvai vaikščioti 

patalpoje ir nesikalbėti. Mokymų vadovas 
prašo dalyvius vaikščiojant atidžiai stebėti 
vienas kitą. Mokymų vadovas įvardina kokį 
nors požymį ir dalyviai, turintys šį požymį 
susiburia į grupeles. Pavyzdžiui, mokymų 
vadovas sako „plaukai", ir dalyviai, kurie turi 
panašius plaukus, nekalbėdami susiburia į 
grupę. Vadovas keičia grupes nurodydamas 
vis kitus kriterijus. Jis gali formuoti grupes 

pagal drabužių spalvą, aprangos stilių, batų 
dydį ir t.t… 

Apibendrinimas: Vadovas formuluoja 
klausimus diskusijai: ar grupės išliko tos 
pačios? Ar gali žmogus pagal vieną kriterijų 
būti panašus į kitą, o pagal kitą – skirtis? Ar 
gali būti vienas kriterijus, pagal kurį būtų 
galima sudaryti visada vienodas? 

Aptariama stereotipo sąvoka. Kaip 
dalyviai savais žodžiais apibūdintų, kas 
tai yra stereotipas? Ar dalyviai yra susidūrę 
su stereotipizavimu? Jei taip, kokios rūšies? 
Kaip jie jautėsi? Užsiėmimo vadovas užrašo 
dalyvių atsakymus.  

Ledlaužio žaidimas: vienas du trys - 
„monstrų statulos"

Klasikinio „statulos" žaidimo variantas, 
kurio metu dalyviai vaizduoja statiškas 
monstrų, pabaisų pozas.

- Aš esu avataras: mokymų vadovas 
paklausia dalyvių, kuriuos vaizdo žaidimus 
jie dažniausiai žaidžia ir kokius avatarus 
naudoja. Dalyviai atsiunčia mobiliuoju 
telefonu mokymų vadovui savo avataro 
atvaizdą, ar veikėją, kurį labiausiai mėgsta 
vaizdo žaidime.  Grupės nariai nežino, kas 
kokį avatarą ar veikėją nusiuntė vadovui. 
Mokymų vadovas  visus atsiųstus veikėjus 
sukelia į vieną aplanką kompiuteryje. 

Dalyviai laisvai juda patalpoje, tempia 
raumenis ir daro kitus judesius.

Tada mokymų vadovas paprašo dalyvių 
pradėti vaikščioti ir judėti kaip jų avatarai. 
Kai visi perima avataro vaidmenį, dalyviai 
padalinami į dvi grupes: aktorius ir žiūrovus. 
Žiūrovai sėdi, o aktoriai tęsia savo pasirodymą. 
O užsiėmimo vadovas rodo avataro vaizdus 
ant sienos. Dalyviai turi atpažinti, kuris dalyvis, 
kurį avatarą vaidina. Jei spėjimas yra teisingas, 
aktorius išeina iš žaidimo. Kai visi avatarai yra 
atpažįstami, grupės pasikeičia 
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Trumpas aptarimas
Ar avatarai buvo lengvai atpažįstami iš 

judesių, pozos? Ar buvo galima pavaizduoti 
tiksliau? Ar veikėjas judėjo taip, kaip buvo tikėtasi, 
ir dėl to buvo lengviau jį atpažinti? Kaip su tuo 
susiję stereotipai? 

2 DALIS

Apžvalga
Šioje antroje dalyje dalyviai užsiima 
ikonografija. 

Trukmė 2-3 val.

Medija:
Vaizdo žaidimų viršeliai.

Įranga:
• Didelė erdvė, kurioje galima laisvai judėti.
• Kilimėliai gulėjimui ant grindų.
• Vaizdo žaidimų viršelių vaizdai.

Apšilimas
Dalyviai gulasi ant kilimėlių, o vadovas veda 
atsipalaidavimo pratimą. Dalyviai palaipsniui 
atpalaiduoja savo kūnus sutelkdami dėmesį 
į vieną vietą, pradėdami nuo kojų pirštų galų 
ir baigdami galva. Vadovas prašo dalyvių 
pradėti judinti vieną kūno dalį, po to kitą, 
kūnas turi judėti taip, kaip jam nėra įprasta. 
Judesiai tampa vis platesni, kol dalyviai 
atsistoja. Atsistoję dalyviai juda kambaryje. 
Vadovas liepia dalyviams sustingti. Vadovas 
kviečia dalyvius stebėti vienas kitą pozose, 
kuriose jie sustingo. Vėl dalyviai juda ir 
sustingsta. Taip kartojama keletą kartų, 
kol dalyviai pradeda įprastai vaikščioti po 
patalpą. 

Mokymų vadovas paprašo dalyvių susiskirstyti 
į poras. Veidrodžio žaidimas: dalyviai stovi 
vienas priešais kitą ir nusprendžia, kuris veda, 
o kuris seka. Poros lyderis rodo judesius, jų 
partneriai atvaizduoja judesius lyg veidrodis. 
Po to dalyviai keičiasi vaidmenimis. Paskui 
dalyviai keičiasi poromis.
Po to žaidžiamas žaidimas „Molio statula”. 
Skulptorius lipdo skulptūrą iš kito dalyvio kūno. 
Po kelių minučių keičiamasi vaidmenimis.
Trumpai aptariama: Kas vyko? Kas lengviau: 
vadovauti ar būti vadovaujamam?
Vadovas pateikia dalyviams keletą vaizdo 
žaidimų viršelių paveiksliukų. 
Dalyviai suskirstomi į grupes. Dalyviai pasirenka 
paveiksliuką ir pavaizduoja jį. Skulptorius lipdo 
paveiksliuką iš  grupės narių kūnų. 
Kai rezultatas pasiek tas ,  skulptorius 
fotografuoja gautą vaizdą.
Aptarimas: kokie veikėjai pavaizduoti? Kokias 
figūras veikėjai vaizdavo? Ar skirtingi tipai 
pristatomi skirtingais būdais? Ar atpažinote 
stereotipus šiuose pastatymuose?
Vadovas prašo, kad skulptorius pakeistų 
skulptūras taip, kad nebeliktų stereotipų.  
Rezultatas gali būti įvairus, dalyviams 
paliekama laisvė išreikšti fantazijai. 
Po to kiekviena grupė parodo perėjimą nuo 
originalios skulptūros iki tos, kurioje nėra 
stereotipų. Kiti dalyviai teikia pasiūlymus, kad 
galutinis vaizdas tenkintų visus. Skulptūra yra 
nufotografuojama.  stereotipų. Kiti dalyviai 
teikia pasiūlymus, kad galutinis vaizdas tenkintų 
visus. Skulptūra yra nufotografuojama. 
Aptarimas: Kaip  dalyviai jaučiasi? Kaip kūnas 
jaučiasi skirtingose pozicijose? Ar vaizdo 
žaidimų viršeliuose galima įžvelgti galia 
paremtų santykių? Su kokiais stereotipais 
susiduriame, kai žaidžiame vaizdo žaidimus? 
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Užsiėmimo veiklose dalyviai perkuria 
stereotipus, randamus vaizdo žaidimuose, 
stiprina suvokimo ir gebėjimo kritiškai mąstyti 
kompetencijas. 

Papildomos veiklos

Dalyviai gali pasirinkti užduotims žaidimus iš 
pateiktų šaltinių.

Keletas vaizdo žaidimų atvaizdų:
• Far Cry 4 
• Yakuza 6 
• Fortnite
• League of Legends
• GTA VI
• SuperMario
• Nick Yee & Jeremy Bailenson “The Proteus 

Effect: The Effect of Transformed Self-
Representation on Behaviour”, Department 
of Communication, Stanford University, 
Stanford, CA 94305, 2007 web.stanford.
edu/~bailenso/papers/proteus%20effect.pdf

• Youtube videos on representation of black 
people in videogames (English language): 
www.youtube.com/watch?v=1-xEABBIk_8

• Colour Coded: Race, Gender, and 
Representation in Video Games www.
youtube.com/watch?v=yGl4kWJWdI0

• Are Games Racist? | Game/Show | PBS 
Digital Studios www.youtube.com/
watch?v=brnpRhjJl8w

Trumpai Šaltiniai/ Nuorodos
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Užsiėmimas 
Nr. 9

Parašykite kelionę iš Sirijos 

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

1.1 Naršymas, 
duomenų, 
paieška, 
informacijos ir 
skaitmeninio 
turinio 
filtravimas.

1.2 Duomenų, 
skaitmeninio 
turinio bei 
informacijos 
vertinimas.

2.4  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 
(sąveika).

3.1.  Poreikių 
nustatymas ir 
technologiniai 
sprendimai. 

5.2  Poreikių 
nustatymas ir 
technologiniai 
sprendimai.

• Bendradarbiavimas
• Stereotipai
• Empatija
• Kūrybinis rašymas  

Amžius: 16 m. ir daugiau.
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Apžvalga

Užsiėmimo tikslas - sumažinti neapykantos 
kalbą tarp paauglių,  keičiant jų mąstymą,  
mokant atsirinkti, tikrinti informaciją ir jos 
šaltinius, atpažinti emocijas. 

Pagrindinis užsiėmimo įrankis - BBC vaizdo 
žaidimas „Syrian Journey“ (liet. „Kelionė iš Sirijos. 
Jo metu atliekama kolektyvinio rašymo užduotis.

„Kelionė iš Sirijos" yra BBC skaitmeninis 
projektas, vaizduojantis masinius Sirijos žmonių 
išvykimus. Žaidimą sudaro trys dalys: „naujienų 
žaidimas", išgyvenusiųjų istorijos, ir diskusija, 
kurios metu atsakoma į klausimą „Ką pasiimtum, 
jei turėtum išvykti iš savo šalies ?".

Žaidimo turinys nėra išplėtotas, todėl jis 
kuriamas užsiėmimo metu.

Žaidimas naudojamas kurti istoriją. Kūrybos 
procese dalyviai skatinami domėtis Sirijos 
situacija ir įvykiais, susijusiais su karu, bei suteikti 
žmogiškųjų savybių personažams, atpažįstant 
ir keičiant  stereotipus, susijusius su pabėgėliais.

Užsiėmime taip pat naudojamas vaizdo 
įrašas „Rentrez chez-vous", sukurtas repo dueto 
„BigFlo & Oli“, kuriame pristatoma atvirkštinė 
situacija – du veikėjai turi palikti karo nuniokotą 
Europą, kad pasiektų kitą Viduržemio jūros pusę.

Šis užsiėmimas gali būti vykdomas tiek 
formaliame, tiek ir neformaliame mokyme. 

Užsiėmimas rekomenduotinas ne 
jaunesniems nei 16 m. vaikams. Dėl temos 
jautrumo, reiktų įvertinti grupės sudėtį.

Reiktų įvertinti dalyvių anglų ir prancūzų 
kalbos žinias. Galbūt reiktų pateikti vertimus.

Turinys

Tikslai

• Užsiėmimo metu naudojant  vaizdo 
žaidimus dalyviai skatinami užsiimti 
kūrybiniu rašymu siekiant kelių tikslų: 

• skatinti plačiau pažvelgti į procesą;
• skatinti empatiją;
• išmokti vertinti, atsirinkti informaciją;
• suaktyvinti metarefleksiją apie tai, kaip 

naudojami pasakojimo būdai keičia mūsų 
suvokimą apie istoriją.

Reikalavimai

„Kelionė iš Sirijos” yra BBC projektas, kurį sudaro 
trys dalys:
Interaktyvus „drugelio efekto“ žaidimas, 
kuriame pagrindinis veikėjas, išvyksta iš Sirijos 
su savo šeima ir nori pasiekti Europą, todėl turi 
priimti sprendimus, kurie pakeičia jo likimą;
fotografijų dalis, kuriame pateikiami objektai, 
kuriuos su savimi pasiėmė Sirijos pabėgėliai. 
Vaizdo įrašai, kuriuose pateikiamos tikros 
išgyvenusiųjų kelionę iš Sirijos į Europą, istorijos. 

Vaizdo įrašą  „Rentrez chez vous” sukūrė duetas 
Bigflo & Oli. Įraše reperiai yra pagrindiniai 
istorijos veikėjai. Prancūzija pavaizduota kaip 
nukentėjusi nuo karo. Veikėjai dviem skirtingais 
maršrutais stengiasi pasiekti kitą Viduržemio 
jūros pusę. Vienas žūva kelionės metu, o kitas, 
pasiekęs tikslą, yra atstumiamas priešiškai 
nusiteikusios minios, kuri nepasitenkinimą 
išreiškia šūkiais „grįžk į namus".
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Šiame užsiėmime yra  sujungiamos 
racionalumas bei pažintinės sritys su 
iracionalumu bei emocine sritimis. Tikėtina, 
kad tai gali padėti sumažinti neapykantos 
kalbą.  

Tam, kad būtų sumažinta neapykantos 
kalba internete, neužtenka vien tik gauti tikslią 
informaciją. Emocijos užima svarbų vaidmenį 
pokalbiuose internete. Neuromoksliniai tyrimai 
parodė, kaip emocinės ir racionalios mintys 
sutampa ir veikia viena kitą. Tai yra priežastis, 
kodėl faktų tikrinimas nėra pakankamas 
netikėti netikromis, turinčiomis stiprų emocinį 
poveikį žiniomis. Istorijos kūrimas suteikia 
galimybę dalyviams suaktyvinti racionalumą  
ir emocijas. 

Dalyviams reikia sukurti istoriją, kuri būtų 
įtikinama. Todėl jie turi kuo išsamiau atlikti 
dokumentų ir faktų patikrinimą. Istorijai 
įdomumo suteikia dalyvio ir personažo 
susitapatinimas. Dalyviai skatinami pajusti 
pagrindinių veikėjų emocijas, paklausti savęs: 
kaip aš jausčiausi patekęs į tokią situaciją?

Kūrybinis procesas kuriant istoriją, tuo 
pačiu skatina dalyvius įvertinti, kaip skaitytojas 
supras ir priims jų sukurtą istoriją.  

Naudojamos technikos – istor i jų 
pasakojimas, mokymosi bendradarbiauti 
metodas (naudojama „Windows“ programa), 
minčių lietus ir grupinės diskusijos. 

Komandinis darbas skatina prisiimti 
kolektyvinę atsakomybę, o kai reikia dalyvių 
asmeninio indėlio, laikomasi anonimiškumo 
principo, dalyvių grupė įsipareigoja saugoti 
anonimiškumą, pavyzdžiui, nenagrinėjama, 
kieno indėlis grupėje didžiausias. 

 

1 DALIS

Apžvalga 
Pirmos dalies tikslas – supažindinti su 

medžiaga, kuri bus nagrinėjama (karas ir žmonių 
bėgimas nuo karo) pasitelkiant decentralizuotą 
žvilgsnį. Žvilgsnio decentralizavimas yra 
pagrindinė užsiėmimo tema.

Trukmė
2 val. (laikas gali  skirtis priklausomai nuo 

dalyvių turimų žinių ir jų skaičiaus)

Medija
Video su repu "Rentrez chez vous", sukurtas 

BigFlo ir Oli
„Kelionė iš Sirijos“ žaidimas, skyrius „Ką 

pasiimtum, jei turėtum palikti savo gimtąją šalį"

Metodai
Vaizdo įrašo žiūrėjimas leidžia dalyviams 

aktyvuoti decentralizuotą žvilgsnį. Karo siaubas  
ir būtinybė išvykti iš gimtosios šalies turėtų 
priversti dalyvius diskusijai: „... kas, jeigu tai 
nutiktų man?“

Pradžioje dirbama individual iai i r 
anonimiškai. Kolektyvinis darbas prasideda, 
kai  dalyviai keičiasi priemonėmis ir garsiai 
skaito. Kiekvienas dalyvis perteikia kitų patirtį. 

Įranga
• Interaktyvi multimedijos lenta ar didelis 

ekranas kolektyvinei vaizdo įrašo ir 
internetinio žaidimo peržiūrai. Jei nėra 
interneto ryšio, siūloma vaizdo įrašą 
įsirašyti atskirai ir išsaugoti nuotraukas 
USB laikmenoje;

• Lenta ar konferencinė lenta, žymekliai;
• Kopijos su „Rentrez chez vous“ tekstu 

(vertimu);
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• Skirtingų spalvų lapai su klausimais 
dalyviams, rašikliai/žymekliai;

• Indas, skirtas surinkti dalyvių atsakymus.

Veiklos vadovas prisistato, supažindina 
su veikla ir paprašo dalyvių pasakyti savo 
vardą ir įvardinti daiktą, kurio negalėtų palikti 
išvykdamas iš namų. Dalyviams parodoma 
kelionės iš Sirijos žaidimo dalis „Ką pasiimtum 
su savimi?” 

Veiklos vadovas dalyviams parodo 
vaizdo įrašą „Rentrez-chez vous" ir paprašo 
pasakyti pirmuosius žodžius, kurie ateina į 
galvą pažiūrėjus įrašą. Šioje stadijoje nėra 
būtina pateikti teksto vertimo. Dalyvių žodžiai 
yra užrašomi ant lentos. Vadovas išdalina 
dainos žodžius ir, jeigu reikia, dainos vertimą. 
Dalyviai vėl peržiūri įrašą (atsižvelgiant į 
medžiagos emocinį sunkumą šis žingsnis 
gali būti praleistas, jei dalyviai yra per daug 
emociškai sukrėsti). Užduodami klausimai 
pamąstymui, į kuriuos nereikia atsakyti iš 
karto:
•  Kas nutiktų, jei prasidėtų karas?
• Ką darytum, jei ten, kur tu gyveni, staiga 

taptų nesaugu gyventi tau ir tavo šeimai?
• Ką jaustum, jei patirtum tą patį, kas 

pavaizduota dainoje? 
• Izoliacija dėl Covid-19 pandemijos pakeitė 

mūsų gyvenimą. Ar tai, jūsų nuomone, 
suteikė patirties, padedančios suprasti, 
kas nutinka, kai mūsų kasdienybė apvirsta 
aukštyn kojomis?

Dalyviams pateikiami 4 skirtingų spalvų 
lapai (kiekvienas klausimas turi atitinkamą 
spalvą). Dalyvių paprašoma į klausimus 
atsakyti individualiai ir anonimiškai . 
Primenamas susitarimas dėl anonimiškumo, 
perspėjant dalyvius nebandyti atpažinti 
atsakymų autorių. 

Vadovas surenka dalyvių atsakymus į 
dėžutę ir išmaišo. Kiekvienas dalyvis perskaito 
kito asmens atsakymus garsiai. Po to vyksta 
diskusija.

Primoji dalis baigiasi grupės atsisveikinimus. 
Dalyviai susirenka į ratą ir kiekvienas suranda 
žodį ar trumpą frazę, skirtą atsisveikinti su 
žmogumi iš kairės. 

Apžvalga
Remdamiesi žaidimo patirtimi, dalyviai 

pradeda kolektyvinį rašymo procesą. 
Pasiskirstymas grupėmis. Istorijos veikėjų 
charakteristikos aptarimas.

Trukmė: 2-3 val.  

Medija
„Kelionė iš Sirijos“ vaizdo žaidimas

Metodai
Istorijos pasakojimas; 
mokymasis bendradarbiaujant.

Įranga
• Rėmai ,  kur iuose kur iama istor i ja 

(priklausomai nuo amžiaus ir dalyvių 
įtraukimo lygio, galima nuspręsti, ar siūlyti 
detalesnius rėmus, ar suteikti daugiau 
laisvės).

• Interaktyvi multimedijos lenta arba didelis 
ekranas, sujungtas su internetu. Kambarys, 
kuriamevykdomos veiklos, turi būti iš anksto 
paruoštas, su stalais, prie kurių būtų galima 
susėsti po keturis. Kiekviena grupė turi turėti 
po kompiuterį ar planšet, prijungtą prie 
interneto, per kuriuos  būtų galima žaisti 
žaidimą „Kelionė iš Sirijos”. Jei neįmanoma 
naudoti šių priemonių, dalyviai gali naudoti 
asmeninius mobiliuosius telefonus. 

2 DALIS
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• Atnaujinta medžiaga apie dabartinę 
situaciją Sirijoje. 

• Tušti lapai, kuriame užrašoma istorija.
• Tušti lapai, kuriuose užrašoma surinkta 

informacija apie pagrindinį žaidėją. 

Kolektyvinis pasisveikinimas: dalyviai, 
sustoję į ratą, pasako po žodį apie praėjusį 

susitikimą. 
Dalyviai suskirstomi į grupes po keturis 

ir susėda grupėmis prie stalų. 
Dalyvių klausiama, ar jie žino, kas vyksta 

Sirijoje.
Apie Siriją prieš ir po konflikto pradžios yra 

platinama įvairiausia medžiaga (medžiaga 
iš BBC svetainės, laikraščių iškarpos,kita 
medžiaga ...).

Dalyviai peržiūri vaizdo įrašus „liudijimų” 
skyriuje „Kelionė iš Sirijos” puslapyje. 

Kad paskatintų diskusiją, veiklos vadovas 
paklausia kelių klausimų:
• Ar istorijos, kurias matėte, jus sujaudino? 

Ar tai pakeitė jūsų suvokimą? 
• Kokį vaidmenį vaidina emocijos suvokiant 

pateiktą situaciją?
• Ar gali „įdomi” istorija padėti perteikti tikslią 

(nemelagingą) informaciją? Kodėl? 

Pristatomas vaizdo žaidimas „Kelionė iš 
Sirijos".

Grupėse dalyviai žaidžia vaizdo žaidimą.
Kiekvienas dalyvis turi tam tikrą vaidmenį:  

• Laiko fiksuotojas
• Moderatorius, kuris užtikrina, kad kiekvienas 

turėtų galimybę išreikšti nuomonę
• Asmuo, atsakingas už sprendimus 

(sprendimas priimamas pasitarus su visais). 
Jis taip pat yra atsakingas už pasirinkto 
sprendimo mygtuko paspaudimą.

• Grupės atminties fiksuotojas (fiksuoja 
žaidimo „kelią“ – kokiu maršrutu eita).

Veiklos vadovas pateikia veikėjų lapus 
su klausimais: 

Kas yra pagrindiniai veikėjai? Kokie jų 
vardai? Kiek jiems metų? 

Kuo jie užsiima dabar ar kuo jie užsiėmė 
prieš karą? 

Žaidimas yra apie šeimą. Kiek žmonių 
ją sudaro? Kokie jų vardai? Ar šeimoje yra 
vaikų? Kiek jiems metų?

Po užduoties kiekviena grupė pasidalina, 
kurią informaciją surinko apie žaidimo 
veikėjus. 

Lapai surenkami. Jų prireiks kitose 
užsiėmimo dalyje.

Apžvalga
Pradedame nuo kolektyvinio rašymo. 

Kiekvienos grupės dalyviai kuria savo istoriją. 

Trukmė: 2 - 3 val.

Medija
Vaizdo žaidimas „Kelionė iš Sirijos“

Metodai
Kolektyvinis rašymas; mokymasis 

bendradarbiaujant; istorijos pasakojimas.

Įranga
Tie patys įrankiai, kaip ir antroje užsiėmimo 

dalyje.
Pasisveikinimas. Kiekvienas dalyvis pasako 

savo vardą ir žodį, apibūdinantį jų nuotaiką. 
Dalyviai suformuoja tas pačias grupes, kurios 
buvo pirmoje dalyje. 

 

3 DALIS
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Kiekviena grupė jau turi trumpą 
pagrindinio veikėjo kelionės aprašymą ir 
veikėjų apibūdinimus. Pradėdami nuo turimos 
informacijos ir rinkdami informaciją, dalyviai 
papildo istoriją detalėmis, kad ji būtų kuo 
labiau įtikinama. Kaip personažai jaučiasi 
tokioje situacijoje? Kokie argumentai priverčia 
veikėjus priimti vienokį ar kitokį sprendimą? 
Kokias spalvas mato pagrindinis veikėjas, 
kokius kvapus užuodžia? Koks pasakojimo stilius 
yra efektyviausias pasakoti apie pagrindinį 
istorijos veikėją?

Dalyviai naudojasi visais turimais 
informacijos šaltiniais, kad surastų pagrindinę 
informaciją, palygintų šaltinius ir patikrintų jų 
patikimumą.

Pabaigusi informacijos rinkimą, kiekviena 
grupė papasakoja apie savo „Kelionę iš Sirijos“.

Darbo metodai

Trumpai

Siekiant mažinti neapykantą kurstančias 
kalbas, kurios dažnai pagrįstas melagingomis 
naujienomis ir klaidinančiais pasakojimais, 
nepakanka tik gauti informaciją. Būtina 
išsiaiškinti priežastis. Kodėl neapykantos 
pasakojimas gali atrodyti patrauklus? Kokį 
vaidmenį atlieka emocijos? Kūrybinis rašymas, 
pagrįstas tikslia (nemelaginga) informacija ir 
empatiškas požiūris, gali būti tinkamas būdas 
skatinti sąmoningumą.

Papildomos veiklos

Šios užduotys gali būti atliekamos per 
kelis 2-3 valandų užsiėmimus arba per 
vieną ilgesnį. Šiuo atveju pasisveikinimo 
ir „atsisveikinimo“ veikla gali būti pakeista 
judėjimo žaidimais, kurie sumažina įtampą.

Siūloma veikla vykdoma anglų arba 
prancūzų kalba. Tuo atveju, jei dalyviai nežino 
šių kalbų, galima pateikti jiems vertimus arba, 
grupinio žaidimo metu, paskirti vertėją, kuris 
galės padėti suprasti.

Šaltiniai / Nuorodos

Toliau išvardintos kai kurios interneto 
svetainių nuorodos anglų kalba, kurios 
gali būti naudingos ieškant naujienų ir 
informacijos apie padėtį Sirijoje:
• www.unhcr.org/syria-emergency.html
• www.bbc.com/news/topics/cg41ylwvggnt/

syrian-civil-war
• syriancivilwarmap.com

Nuorodos italų kalba
• www.internazionale.it/tag/paesi/siria
• www.limesonline.com/tag/siria
• www.atlanteguerre. it/conflict/siria 

•  „Kelionė iš Sirijos“ projektas: www.bbc.
com/news/world-middle-east-32057601 

• „Rentrez chez-vous“ vaizdo įrašas: www.
youtube.com/watch?v=gm328Z0JKjA
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Rentrez chez vous 
Bigflo & Oli Album: La vie de rêve, 2018

Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
On pensait pas qu'ils oseraient mais le mal est fait
Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire
La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois
Je suis monté à Paris retrouver ma copine
La guerre nous a pris par le col, nous a sorti de la routine
Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmurs par les cris
Son immeuble a été touché, j'l'ai pas trouvé sous les débris
Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train
Le départ est prévu pour demain matin
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Ça fait quatre jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli
Putain c'est la guerre!
On a cassé nos tours d'ivoire
Moi qui l'ai connue qu'au travers des livres d'histoires
J'veille sur la famille, c'est vrai, nos parents s'font vieux
On entasse des bus, on bloque les routes, on s'protège comme on peut
Et la foule fuit ces fous sans camisole
Paraît qu'ils exécutent des gens place du capitole
Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader
Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée
Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit
Mon frère m'a dit "si j'reviens pas, partez sans moi"
Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau
Ça fait bientôt quatre jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo
Bien sûr les bruits des wagons bondés me rendent insomniaque
Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac
Le train s'arrête et redémarre, me donne des hauts-le-cœur
On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures
J'dois rejoindre la famille au port de Marseille mais j'ai pris du retard
J'crois bien qu'ils vont partir sans moi, quel cauchemar!
Pas grave, j'les rejoindrais en barque
Pas de réseau, impossible de choper une barre
J'vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule
Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
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Ça fait bientôt six jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli
Direction Marseille! Un tas d'tout dans la soute
On fait semblant d'pas voir tous les corps qui longent la route
Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussi tôt
Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux
Sous le port, on s'bouscule, on s'entasse devant
D'un coup l'ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans
À bord, je pleure l'état de ce monde
On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde
On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part
Enfin respirer comme le lendemain d'un cauchemar
Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau
Ça fait bientôt sept jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo
Arrivé sur le port de Marseille avec la petite fille dans mes bras
Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi
Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure
Plus de trente, entassés, bien sûre, on ne voyage pas seul
Il me dit "choisis la fille ou ton sac pour jeter du leste"
Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste
Et me voilà parti, acteur d'une drôle de fable
À la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici
Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit
Et ça tangue, et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête
Nous voilà en pleine tempête
En une seconde, la fille m'échappe et plonge
J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde
La pluie, le sel et les larmes se mélangent
Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse
Le bateau se retourne, on se colle et on coule
Nos appels à l'aide sont perdu dans la houle
Dire qu'il n'y a pas longtemps j'étais avec mes amis
On allait de bar en bar pendant toute la nuit
Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment
Mon âme éteint sa lanterne
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Je n'aurais plus jamais de nouvelles d'Oli
Le bateau accoste, première vision, des barbelés
Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé
Encore des armes et des pare-balles
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On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas
On nous fouille, nous désinfecte comme des animaux
On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot
Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas
Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois
Toulouse me manque déjà, ma mère s'endort dans mes bras
Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra
La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles
Dans le journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la Tour Eiffel
Le lendemain on nous entasse dans des bus
Les autres sur les uns, qui peut le moins peut le plus
Des centaines de fous accompagnent notre départ
Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards
Je croise celui d'un type qui scande avec ferveur
C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur
Je ne vois que lui au milieu de la foule
Sur sa pancarte il est écrit "rentrez chez vous"
Mais j'suis désolé, on ne peut pas accueillir tous les Français
On ne peut pas accueillir tous les Français
Ils arrivent par milliers
Si ils avaient un minimum d'honneur
Ils retourneraient dans leur pays et ils combattraient pour la France
Ils combattraient pour défendre leur famille et puis leur honneur
C'est comme ça, je suis désolé
On vient, on vient de Nantes là, et ils ont tout détruit
Tout détruit à Nantes, il reste plus rien
On avait, on avait tout, là-bas, on a perdu tout ce qu'on avait
Euh, je sais pas quoi faire, je sais même pas où aller
J'ai perdu des gens de ma famille
Aujourd'hui, la plupart des problèmes que notre pays connaît
C'est de la faute des Français
Je suis désolé, avant qu'ils arrivent chez nous tout allait bien
Donc, on ne peut pas non plus accueillir des gens
Qui viennent chez nous foutre le bordel

• Vertimas į talų kalbą (Lorenzo Masetti) -   
www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=59064&lang=it

• Vertimas į anglų kalbą -   
lyricstranslate.com/en/rentrez-chez-vous-go-back-home.html 
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Užsiėmimas 
Nr. 10

Ekrano draugai 

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

2.1  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas.

2.2  Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas.

2.4  Bendradarbia-
vimas 
naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis

2.5  Tinklo etiketas 
(netiquette)

3.1 Skaitmeninio 
turinio kūrimas

3.2 Skaitmeninio 
turinio 
pertvarkymas 
ir integravimas

5.3  Kūrybiškas 
skaitmeninių 
technologijų 
naudojimas

• Draugystė
• Paauglystė
• Socialinis tinklas
• Pasirinkimai
• Neapykantos kalba

• Jaunuoliai nuo 11 iki 17 metų
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Apžvalga

Šį užsiėmimą įkvėpė itin subtilus ir 
poetiškas vaizdo žaidimas – tikras šedevras, 
atkeliavęs iš „Indie“ vaizdo žaidimų pasaulio: 
„Florence“ (liet. „Florencija“). Šis vaizdo žaidimas 
(mobiliuosiuose įrenginiuose atsisiunčiamas 
kaip įprasta programa) primena interaktyvų 
pasakojimą su keletu galvosūkių, kuriuos reikia 
išspręsti. Nesvarbu, kaip šį žaidimą naudosite 
veikloje, svarbiausia, kad dalyviai pamatytų 
meniško, alternatyvaus ir teigiamo vaizdo 
žaidimo pavyzdį. Semdamiesi įkvėpimo iš 
„Florence“ žaidimo, siūlome, kad užsiėmimo 
metu dalyviai ranka parašytų „įrašus“, panašius 
į esančius socialiniuose tinkluose. Dalijimasis 
šiais įrašais ir komentarais, paskatins dalyvius 
susimąstyti apie vartojamų žodžių svarbą.

Vėliau dalyviai kuria įvairių situacijų 
dialogus. Dialogai pradeda nuo pokalbio 
„debesėlių“, o toliau dalyviai turi tęsti dialogus, 
parinkdami žodžius ir tuo pačiu spręsdami 
kur pakreipti istoriją. Jie taip pat gali sugalvoti 
scenarijus ir situacijas, kuriuose kalbasi du 
veikėjai. Dialoge galima pasirinkti veikėjų 
žodžius ir istorijos tęsinį. 

Istorijos su įvairiais pasirinkimais yra 
trečioji veiklos dalis: naudodamiesi internetine 
platforma, mokiniai galės parašyti bendrą 
istoriją, kurioje jų personažai priims svarbius 
sprendimus. 

Tikslai

• Siekti, kad mokiniai susimąstytų apie piktų 
komentarų žalą. 

• Atkreipti dėmesį į skirtingų požiūrių svarbą. 
• Sužinoti, kaip užmegzti konstruktyvų 

dialogą, neįžeidžiant kito asmens. 
• Sukurti bendrą istoriją apie paauglystę ir 

neapykantos kalbą, pasidalinti skirtingomis 
istorijomis.

Turinys

Pirmoji veikla yra apie įrašų ir komentarų 
rašymą socialiniuose tinkluose. Dalyviai turi 
parašyti „tikrus“ komentarus, taip pat prisiminti 
internete perskaitytas ar girdėtas frazes. 
Šitaip galima surinkti neteisingo požiūrio, 
neapykantos kalbos pavyzdžių, ypač jei 
žinome, kad klasėje, grupėje būta neapykantos 
kalbos, arba, jei žinome, kad kai kurie dalyviai 
yra linkę provokuoti. Tačiau būkite atsargūs: 
taip galite sulaukti ir nemalonių (sugalvotų, 
įtikinančių ar lygiaverčių) komentarų; tačiau 
paprašykite, kad dalyviai atsakytų rimtai, 
nebandydami pasirodyti, vengtų negražių 
komentarų.  

Pasiūlymas: mokiniai prie komentarų 
turėtų parašyti savo vardus. Jei nebus 
anonimiškumo, galima išvengti nemalonių 
komentarų, parašytų siekiant padaryti įspūdį.

„Florence“ ir „Ehi, Tonino!“ programos. Šias 
programas rasite „Google Play“ ir „App Store“: 
pirmoji yra mokama, antroji – nemokama. 
Programos veikia išmaniuosiuose telefonuose 
ir planšetiniuose kompiuteriuose. „THe 
iNCIPIT“ yra platforma, prieinama internetu: 
theincipit.com. „Ehi, Tonino!“ ir „ THe iNCIPIT“ 
yra prieinamos tik italų kalba, o „Florence“ – 
daugeliu kalbų.

Reikalavimai
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„Florence“
laiko, praleidžiamo socialiniuose tinkluose. 

Tačiau, vieną dieną ji sutinka violončelininką 
Krišą, kuris pakečia merginos požiūrį į pasaulį. 
Žaidimas yra paprastas ir intuityvus, taip pat 
gražiai įgarsintas, gera grafika. Žaidėjams 
žaidžiant, galvosūkiai padeda išryškinti 
Florencijos gyvenimo epizodus. Pagrindinis 
žaidimo kūrėjas Ken Wong norėjo sukurti 
žaidimą be smurto, ir, įkvėptas savo darbo 
„Monument Valley“, sutelkė dėmesį į žaidimo 
istoriją ir galvosūkius.

Žaidimas sulaukė palankių įvertinimų, kurie 
gyrė žaidimo meninį stilių, muziką ir istoriją. 
Žaisdami, per trumpų epizodų serijas, sekame 
istoriją. Šie trumpi epizodai atspindi įvairius 
kasdienio gyvenimo epizodus: bendravimo 
sunkumai, savęs ir kitų pažinimas, kito asmens 
su visais jo pliusais ir minusais priėmimas.

Vienas trumpas epizodas – jaudulys 
per pirmąjį pasimatymą – įkvėpė vieną šio 
užsiėmimo veiklą. Žaidimas yra suskirstytas į 
20 skyrių, kurie toliau suskirstyti į 6 veiksmus. 
Norint sužaisti žaidimą iki galo, prireiks 30 
minučių. 
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„Ehi, Tonino!“
Nemokamą  programą „Ehi , Tonino!“ 
prieinamą „App Store“ ir „Google Play“ 
programų internetinėse parduotuvėse, sukūrė 
organizacija „Centro Zaffiria“ – tai vienas iš 
pagrindinių projekto #NoDrugsToBeCool 
rezultatų. Tai pasakojimo programa, kurioje 
žaidėjas , naudodamas momentinių 
pranešimų vaizdą, sąveikaudamas su kitais 
personažais, stebi įvykius per vienerius mokslo 
metus. Programa prieinama tik italų kalba.
Įkvėpta žaidimų knygų, programa primena 
tokios knygos struktūrą ir perkelia ją į 
skaitmeninį formatą: tekstai ir animacija 
įtraukia žaidėjus į mažos paauglių grupės 
pasakojimus, kuriuose jie susiduria įvairiais 
gyvenimo iššūkiais, stengdamiesi geriau 
pažinti save ir išsiaiškinti, ką nori veikti. Žaidimas 
yra be pabaigos, todėl visi, atsisiunčiantys 
programą, gali ją parašyti patys.
Žaidimas vizualiai primena dabartinių 
momentinių pranešimų programą. Veikėjai 
yra žaidėjo kontaktai, kurie įkūnija berniuką ar 
mergaitę, kurie pradeda naujus mokslo metus 
kitoje mokykloje. Istorijos eigoje, žaidėjas 
susiranda naujų draugų ir gauna žinutes, į 

kurias atsako, pasirinkdamas iš kelių variantų. 
Kiekvienas pasirinkimas turi įvairių pasekmių, į 
kurias personažai reaguoja skirtingai, o istorija 
pakrypsta viena ar kita linkme. Žaidėjas tampa 
draugų ir klasės draugų „centru“, kuris per 
mokslo metus padeda šios grupės nariams 
išspręsti tiek sudėtingas, tiek nesudėtingas 
situacijas. 
Su programa „Ehi, Tonino!“ kiekvienas žaidėjas 
gali patirti vis kitokią istoriją, išbandyti skirtingus 
dialogus ir pakeisti veikėjų santykius. Kai 
žaidžiate, visi projekto metu mokinių sukurti 
vaizdo įrašai yra „atrakinami“: juos pasieksite 
programoje esančioje galerijoje. „Dienoraščio“ 
skiltis taip pat leidžia nevaržomai užrašyti 
mintis, apmąstymus, žaidimo metu kilusias 
idėjas, naudingą informaciją apie veikėjus. 
Programa turi atvirą pabaigą, kviečiančią 
žaisti iš naujo, eksperimentuoti ir patirti kitus 
istorijos posūkius.
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„THe iNCIPIT“
„THe iNCIPIT“ yra interaktyvi internetinė 

pasakojimų platforma, svetainė, kurioje 
galima rašyti ar kurti istorijas su įvairiais 
pasirinkimais. Priešingai, nei kitos kolektyvinio 
rašymo platformos, kuriuose skirtingi vartotojai 
prisideda rašydami atskiras istorijos dalis, „He 
iNCIPIT“ rašytojas visuomet išlieka tas pats, 
tačiau vartotojai gali nuspręsti, kaip tęsti 
istoriją.

„THe iNCIPIT“ yra svetainė, kurioje galite 
registruotis nemokamai, pradėti rašyti, 
bendrauti kaip rašytojas ar skaitytojas. Po 
trumpo pristatymo galime pradėti rašyti savo 
istoriją arba dalyvauti kitų istorijų apklausose. 
Pirmuoju atveju, istorijos pradžiai turime 5000 
simbolių. Parašę istoriją turime sugalvoti 
jos pavadinimą, priskirti žanrą ir parašyti 
trumpą apžvalgą. Jeigu istorija turi tris galimus 
variantus, galime ją paskelbti. Kiekvienas iš 
devynių galimų skyrių (iš viso yra dešimt, bet 
paskutiniame pasirinkimai nėra numatyti) 
privalo baigtis trimis skirtingais įmanomais 
variantais.  Pakanka nurodyti, pavyzdžiui, 
tris skirtingas vietas, kur istorijos pagrindinis 

veikėjas gali eiti, arba tris skirtingus būdus, 
kaip jis reaguos į kitą veikėją; rašytojas gali 
pakreipti siužetą bet kuria linkme.  Skaitytojai 
gali balsuoti už norimą variantą ir, kaip ir 
apklausoje, laimi daugiausiai balsų gavęs 
istorijos posūkis. Tuomet rašytojas rašo kitą 
skyrių, pradėdamas nuo skaitytojų daugumos 
išrinkto pasirinkimo. Skaitytojai gali ne tik 
balsuoti, bet ir komentuoti jau parašytą tekstą.  
Mes taip pat galime būti ir skaitytojais: galime 
ieškoti tuo metu aktyviai rašomų istorijų, 
jas skaityti ir dalyvauti apklausose, taip pat 
bendrauti su rašytoju.
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Numatyti darbo metodai suteikia 
galimybę įgyti patirtį, kurioje tiek mokiniai, 
tiek ir suaugusieji gali  įvertinti neapykantos 
kalbą internete, gyvenime ir surasti kovos 
su ja būdus. Darbas grupėse, grupinė 
diskusija, meninės ir skaitmeninės veiklos 
yra priemonės, padedančios didinti 
mokinių sąmoningumą;  parengiančios 
mokinius tinkamai reaguoti į tam tikras 
situacijas. Šio užsiėmimo metu mokiniai 
gali save išreikšti kurdami, pvz., socialinio 
tinklo įrašus. Kurdami mokiniai gali save 
išreikšti, analizuoti situacijas, priimti 
sprendimus ir kurti strategijas, kaip elgtis, 
kai įvairiose situacijose ar kontekstuose 
susiduriama su neapykantos kalba. Šis 
užsiėmimas suteikia daugybę kūrybinių 
galimybių.

Apžvalga
Šioje dalyje dalyviai rašo žinutes, dalinasi 
jomis ir komentuojama.

Trukmė: 2 valandos

Medija 
Programa „Florence“

Metodai
Šioje užsiėmimo dalyje dalyviai kviečiami 
stebėti vaizdo žaidimą, pasisemti įkvėpimo ir 
atlikti pirmą praktinę veiklą. Paskatinkite, kad 
dalyviai užduotų klausimų ar pakomentuotų. 
Taip sužinosite, ar gerai supranta vaizdo 
žaidimą. Dalyviams stebint ir komentuojant 
istoriją, mokytojas / mokymų vadovas turėtų 
juos paskatinti  reikšti savo ir išgirsti kitų 
nuomonę.

Įranga
Išmanusis telefonas / planšetinis kompiuteris 
su programa „Florence“; projektorius; iškirpti 
paveiksliukai (pridėti); balti popieriaus lapai; 
žirklės ir klijai; rašikliai, žymekliai ir pieštukai.

Užsiėmimą galima pradėti nuo „Florence“ 
žaidimo. Jei įmanoma, planšetinį kompiuterį ar 
išmanųjį telefoną prijunkite prie projektoriaus, 
kad visi dalyviai galėtų stebėti žaidimo eigą. 
Dalyviai gali  paeiliui žaisti žaidimą, prijungtą 
prie projektoriaus. Stebėdami žaidimą kiti 
dalyviai gali užsirašinėti. Žaidimo metu 
vadovas turėtų paklausti, ką dalyviai mano 
apie užsiėmimą, ar suvokia žaidimo esmę.  
Žaidimas taip pat leidžia kritiškai pažvelgti į 
vaizdo žaidimus, programas, filmus ir knygas; 
suvokti, kurie kūriniai yra menkaverčiai (turint 
vienintelį tikslą parduoti), o kurie – vertingi. 
Dalyviams galime padalinti lipnių lapelių ir 
paprašyti, kad ant jų užrašytų visas kilusias 
mintis ir priklijuotų ant sienos matomoje 
vietoje. „Florence“ žaidimo struktūra yra 
paprasta. Įdomu atidžiau panagrinėti atskiras 
scenas, individualius mini žaidimus, ir su 
dalyviais jas apmąstyti. „Florence“ vaizduoja 
merginos istoriją, kuri išgyvena meilę. Pirmojoje 
žaidimo dalyje kasdienė rutina yra perteikta 
estetiškai (pavyzdžiui, per spalvų parinkimą) 
ir atliekamų veiksmų pasikartojimu: dantų 
valymas, socialinių tinklų peržiūra, darbas. 
Pavyzdžiui, kai Florencija naudojasi savo 
išmaniuoju telefonu, mes nematome kas 
vyksta jos telefone; paprašykite, kad dalyviai 
pamąstytų kodėl taip yra. Ką šiuo atveju 
žaidimo kūrėjai turėjo omenyje? Kodėl jie 
pasirinko šias spalvas? Trečiame skyriuje tam 
tikru metu išsikrauna Florencijos išmanusis 
telefonas ir „priverčia“ atkreipti dėmesį į ją 
supantį pasaulį. Tik tuomet ji susitinka su 
Krišu. Kaip tai perteikia dizaineriai? Kas tada 

 

1 DALIS
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pasikeičia, palyginus su ankstesniu Florencijos 
gyvenimu? Galima žaisti iki penktojo skyriaus, 
kuriame rasime mini-žaidimą su interaktyviais 
dialogais. Pirmasis užsiėmimas yra susijęs su 
šiame žaidime esančiais epizodais, kuomet 
pagrindinė veikėja naudojasi išmaniuoju 
telefonu. Kaip matėme anksčiau, žaidimo 
kūrėjai nusprendė mums visko atvirai 
neparodyti, šitaip sutelkdami dėmesį tik 
į dviejų paprastų veiksmų pasikartojimą: 
širdelės uždėjimą ar paveiksliuko pakeitimą. 
Su dalyviais pagalvokite, kodėl žaidimo kūrėjai 
pasielgė būtent šitaip, tegul dalyviai pagalvoja, 
kiek jiems svarbūs vaizdai ir reakcijos. Žinome, 
kad dalyviams (ypač dėl jų amžiaus) dalintis 
informacija socialiuose tinkluose yra be galo 
svarbu. Šis žaidimas pabrėžia, kad nuotraukos 
/ paveiksliuko įvaizdis nėra svarbus. Svarbu, 
kad dalyviai tai aiškiai suprastų. 

Prie šio užsiėmimo yra pridėti šeši „Florence“ 
žaidimo paveikslėliai su įrašais, kuriems trūksta 
viršutinės dalies. Suskirstykite dalyvius į grupes 
iki šešių mokinių, ir kiekvienai išdalinkite po 
šešis paveikslėlius. Paprašykite, kad dalyviai 
suklijuotų paveikslėlius ant lapo ir juos užbaigtų: 
jie gali nupiešti trūkstamas vietas, sugalvodami 
veikėjų išvaizdą, išraiškas ir kontekstą. Kas yra 
šie žmonės? Ką jie veikia? Kodėl jie patys 
fotografavosi? Ką jie norėjo aptarti / išspręsti? 
Paprašome, kad po paveikslėliu jie parašytų 
keletą eilučių ir pridėtų raktažodžių (angl. 
„hashtags“), tarsi „Instagram“ įraše. Ką galėtų 
autorius parašyti? Ar tai jam / jai – gerai 
praleistas laikas? Ar tai blogas prisiminimas? 
Po paveikslėliu dalyviai gali palikti įrašą, visai 
kaip įprastame socialiniame tinkle. Dalyviai 
turėtų įsivaizduoti kuo tikroviškesnius, kasdien 
realybėje matomus pranešimus.

Tada paprašome, kad dalyviai parodytų 
savo įrašus: pakabinkite juos ant sienos 
matomoje vietoje, kad primintų socialinio tinklo 

puslapį. Kartu galite šiuos įrašus perskaityti 
ar paprašyti, kad dalyviai juos paaiškintų, 
pakomentuotų. Mokiniams padalinkite 
lipnius lapelius ir paprašykite, kad ant jų 
„pakomentuotų“ įrašus. Kiekvienam įrašui 
ant lipnaus lapelio jie turės parašyti bent 
po vieną komentarą ir priklijuoti apačioje. 
Tuomet paprašykite, kad jie pasisakytų, kaip 
panašius įrašus pakomentuotų realybėje, 
taip pat pasidalintų, kokių komentarų mato 
socialiniuose tinkluose, kuriuose jie dažnai 
lankosi (tegul taip pat aptaria ir piktus 
komentarus). Jeigu mokiniai pageidauja, 
leiskite jiems pakomentuoti realius įrašus. 

Kai visi parašo komentarus, galite kartu 
juos visus perskaityti. Perskaitykite keletą 
pavyzdžių, o esant reikalui, paprašykite, kad 
dalyvis praplėstų savo komentarą arba kiti 
dalyviai gali pasidalinti savo įspūdžiais. Po to 
paprašykite, kad jie surinktų lipnius lapelius 
su savo įrašais ir atsineštų ant savo stalo. 
Dabar paprašykite, kad dalyviai suskirstytų 
komentarus į dvi „kategorijas“:  1. neįžeidžiantys 
komentarai; 2. įžeidžiantys komentarai.

Duokite laiko komentarų rūšiavimui, o po 
to pradėkite palyginimą. Paklauskite, ar kas 
nors iš dalyvių norėtų pradėti ir paaiškinti, kaip 
suskirstė komentarus, ir ar norėtų perskaityti 
keletą svarbių pavyzdžių.

Pasistenkite, kad palyginimas būtų tvarus: 
dalyvis turėtų kitų paklausti, ar jie su juo 
sutinka. 

Visų pirma, paprašykite, kad dalyviai 
išskirtų akivaizdžiai įžeidžiančius komentarus: 
rasizmo, neapykantos, smurtinio turinio. 
Šiuos komentarus lengva atpažinti. Būtinai 
paaiškinkite, kad kai kurie komentarai yra 
tiesiog pilni neapykantos.

Tarp perskaitytų komentarų įdomiausi ir 
daugiausia diskusijų sukėlę tikriausiai bus tie, 
kurie gali įžeisti, tačiau netiesiogiai. Šiuose 
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komentaruose agresija ar pasityčiojimas 
yra paslėpti. Toks komentaras tikriausiai įžeis 
jautrų žmogų. Į šiuos komentarus reikėtų 
atkreipti daugiau dėmesio – šitaip išvengsite 
nemalonių situacijų ir geriau pasversite 
savo žodžius. Tikriausiai šie komentarai bus 
įžeidūs tik kai kuriems dalyviams – svarbu, 
kad palygintumėte skirtingus požiūrius ir 
atkreiptumėte dėmesį, jog niekada nebūsime 
tikri, kaip mūsų rašyti komentarai paveiks 
kitą žmogų. 

Išklausius dalyvius svarbu atkreipti dėmesį 
į keletą esminių dalykų. Jie turi suvokti, jog 
yra dalykų, kurių sakyti nederėtų: netgi 
neapykantos kupini komentarai, kurie, 
atsižvelgiant į kontekstą, gali nepadaryti 
žalos, vis dėlto yra minčių išraiška, kuri įtakos 
veiksmus ar santykius. Net ir žinant, kad 
asmuo, kuriam taikomi įžeidimai, yra jiems 
atsparus (pažįstamas draugas neįsižeidžia), 
kyla grėsmė, kad įžeidimai ar kieno nors 
viršenybė taps įprasta norma.  

2 DALIS

Apžvalga 
Dalyviai kuria dialogus ir daro pasirinkimus. 

Trukmė: 2 valandos.

Metodai
Šioje veikloje dalyviams suteikiama visiška 
laisvė: moksleiviai gali nukrypti nuo siužeto, 
kurti naujus dialogus, tačiau rizikuojama 
nukrypti nuo užsiėmimo tikslo. Todėl mokytojas 
/ mokymų vadovas turi gerai paaiškinti, kurias 
temas nagrinėti, kaip istoriją tęsti prasmingai. 
Nesvarbu, kokį metodą pasirinksite (žr. žemiau), 
svarbu pasidalinti galutiniu rezultatu, sukurti 
alternatyvas 

Įranga
Pradiniai paveikslėliai; balti popieriaus lapai; 
žirklės ir klijai; rašikliai arba žymekliai.

D a l y v i a m s  g a l i m e  p a s i ū l y t i 
paeksperimentuoti su istorijos siužeto 
posūkiais ir pasirinkimais,– analogiškai kaip 
ir siūlomose programose. Prie šio užsiėmimo 
yra pridėti paveikslėliai iš programų „Ehi, 
Tonino!“ ir „Florence“. Jie yra pradinių situacijų  
pradžia. Veikėjai yra situacijoje, siūlančioje 
tam tikro tipo dialogą ar kalbą. Virš personažų 
yra debesėliai, nurodantys galimo dialogo 
pradžią. Atspausdinkime šiuos paveikslėlius 
kuo didesniu formatu. Šio mini žaidimo 
pagrindinė mintis yra ta, jog kartais sunku 
rasti tinkamus žodžius. Dažnai pasirinktas žodis 
nėra pakankamai įvertinamas (taip dažnai 
nutinka ir socialiniuose tinkluose) ir tuomet 
kyla rizika įžeisti kitą žmogų, nesusivaldyti ar 
per daug „išpūsti“ situaciją. Ši veikla siekia 
sulėtinti žodžių pasirinkimą – būtent tuomet 
bus galima geriau apmąstyti žodžių svarbą 
ir įtaką. 

Kitos veiklos metu galime dirbti skirtingais 
būdais: porose, grupėse, laisvai ar su 
scenarijais.

Darbas porose
Suburiame poras ir kiekvienai išdalijame 

po atspausdintą pradinę situaciją. Du 
poros nariai interpretuoja du personažus ir, 
pridėdami debesėlius (panašius į pradinius) 
virš jų galvų, sukuria dialogą. Pradiniai 
debesėliai – įžanga  dialogui, tačiau dalyviai 
gali nuspręsti, kokią temą pasirinkti, arba ji gali 
paaiškėti veiklos metu. Galime leisti dalyviams 
laisvai eksperimentuoti arba nurodyti temą, 
tematiką ir stebėti, kaip jie dirba. 
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Darbas grupėje
Debesėlių pagalba dalyviai siekia vystyti 

nuoseklų, su tema susijusį dialogą. Jie gali 
pasirinkti temą, arba ją galite nurodyti jūs. 
Visa grupė dirba kaip kūrėjai, tarsi kurdami 
filmo, komikso ar serialo scenas. Šiuo atveju 
tai grupės bendras kūrybinis darbas, kurio 
tikslas yra sukurti dviejų žmonių dialogą.

Laisvas metodas
Įvairios atspausdintos situacijos (įskaitant 

ir su mūsų sukurtomis papildomomis 
situacijomis) pakabinamos ant klasės sienos. 
Dalyviai su rašikliais ar žymekliais gali laisvai 
tęsti dialogus, virš personažų pridėdami 
debesėlius. Jie gali pridėti debesėlį prie 
dialogo, o tada pereiti prie kito lapo ir t.t. Taip 
visi dalyviai galės dirbti prie įvairių situacijų 
ir prisidės prie visų dialogų.

Darbas su scenarijais
Italijoje pedagogai ir mokytojai atlikto 

eksperimentą – ant sienų pakabino didelius 
lapus su situacijomis. Dalyviai negalėjo laisvai 
rašyti dialogų fragmentų debesėliuose, o 
turėjo pasirinkti iš jau parašytų sakinių. Šie 
sakiniai buvo paimti iš programos „Ehi, Tonino!“. 
Dalyviai turėjo iškirpti ir įklijuoti sakinius į 
debesėlius, kad gautųsi nuoseklus dialogas. 
Šitaip dalyviai buvo „priversti“ surasti ir parinkti 
tinkamus žodžius. Šis pratimas gali būti labai 
įdomus. Norėdami tai atkartoti, galime naudoti 
žurnalus, laikraščius, kopijas iš įdomios knygos 
ar pan.

Į visus veiklos variantus taip pat galime 
integruoti pasirinkimų sistemą: dalyvis gali 
atsakyti dvigubu debesėliu, leisdamas 
dialogui „išsišakoti“. Į tokį dialogą atsakantis 
dalyvis turės pasirinkti vieną iš dviejų variantų 

ir šitaip keisti dialogo eigą. Taip pat galime 
palikti galimybę atsakyti į abu variantus, kad 
sužinotume, kur pakryps dialogas. Tai būtų 
savotiškas žaidimas „kas būtų, jeigu būtų“. Taip 
dalyviai gali eksperimentuoti ir įsivaizduoti 
įvairias pasekmes.

3 DALIS

Apžvalga
Šios veiklos metu dalyviai kurs bendrą 

istoriją, turinčią dešimt skyrių.

Trukmė:  (žiūrėti žemiau)

Medija
Internetinė platforma „THe iNCIPIT“.

Metodai
Ši veikla trunka ilgiau, nei vieną sesiją. 
Rekomenduojama, kad ši veikla būtų tęstinė.  
Dalyviai kurs bendrą istoriją su pasirinkimais; 
ši veikla užtruks ilgai, nes interneto platformos 
vartotojai parinks mokinių istorijos eigą

Įranga
Kompiuteris ir projektorius.

Trečiojoje veikloje dėmesys atkreipiamas 
į pasirinkimų svarbą. Tam pasitelkiama 
internetinė platforma „THe iNCIPIT“. Šios veiklos 
metu dalyviai bus atsakingi už istorijos siužeto 
pasirinkimą. Šio užsiėmimo metu dalyviai 
apmąstys savo asmeninę patirtį, paauglystę 
ir sprendimų priėmimo sunkumus. Užsiėmimo 
struktūra skiriasi nuo kitų. Šis užsiėmimas gali 
tapti nuolatiniu savaitiniu susitikimu, kuriam 
skiriama laiko (pvz., valanda). Tuomet galėsite 
sugrįžti prie temos, diskutuoti su mokiniais ar 
kurti naują turinį.
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„THe iNCIPIT“ leidžia kurti istorijas 
bendradarbiaujant su interneto vartotojais. 
Rašytojas vienu metu rašo vieną skyrių ir pasiūlo 
tris galimus istorijos posūkius, o kiti vartotojai 
balsuoja ir, tarsi apklausoje, rašytojas pasirenka 
daugiausiai balsų surinkusį pasiūlymą. 

Pirmiausia platformoje turite prisiregistruoti 
(nemokamai); galima priregistruoti „klasės“, 
grupės paskyras – su mokyklos arba 
asmeniniais el. pašto adresais. Tuomet galite 
dalyvius suskirstyti į grupes arba poromis – 
istorija „THe iNCIPIT“ platformoje turi turėti dešimt 
skyrių, tad galite suburti dešimt ar penkias 
grupes (pastarosios dirbs dvigubai daugiau). 
Turime sugalvoti tik pirmąjį savo istorijos skyrių: 
galime paprašyti, kad jį sugalvotų dalyviai, arba 
galite sukurti jį visi kartu. Norėdami palengvinti 
darbą, pasistenkite, kad jie turėtų medžiagos ir 
nepalikite jų prie „tuščio lapo“. Galime pradėti 
nuo dalyviams žinomų personažų, galime 
juos įsivaizduoti kartu, prijungti prie anksčiau 
aptartų temų.

Tuomet tegul pirmoji grupė parašo pirmąjį 
skyrių; arba galime paprašyti, kad grupė jį iš 
anksto paruoštų. Jie turi pasirūpinti, kad skyrius 
baigtųsi trimis galimais pasirinkimais. Tai 
gali būti trys skirtingi būdai, kaip pagrindinis 
veikėjas sąveikauja su kitu personažu; skirtingi 
pasirinkimo būdai, trys skirtingi požiūriai ir t.t. 
Svarbu, kad pasirinkimai būtų akivaizdžiai 
skirtingi: jie turi leisti vartotojams pasirinkti. 
Padėkime grupei sugalvoti tris pasirinkimus, 
kuriuos jie siūlys bendruomenei internete. 
Kai pasirinkimai bus sugalvoti, paskelbkite 
pirmąjį skyrių – tuomet tereiks sulaukti vartotojų 
balsų. Paskelbus kitą skyrių, apklausa bus 
automatiškai uždaryta. Todėl siūlome kas 
savaitę paskelbti po vieną skyrių: vartotojams 
pakaks laiko ir istorijos skaitymui, ir balsavimui. 

Įvykus pirmajam balsavimui, darbuotis 
pradeda antra grupė. Remdamiesi daugiausiai 
balsų surinkusiu pasirinkimu, mokiniai parašys 

antrą istorijos skyrių. Šis procesas tęsiasi, kol 
parašome istorijos pabaigą.

Užsiėmimo pabaigoje turėsite bendrai 
parašytą istoriją, prie kurios prisidėjo skirtingos 
grupės. Kaip jau minėta anksčiau, pradžia yra 
be galo svarbi: galime dalyviams pasiūlyti, kad 
jie pradėtų nuo neapykantos kalbos, su kuria 
jiems jau teko susidurti, arba jie gali sugalvoti 
panašų atvejį. Istorija gali būti apie patyčias. 
Pavyzdžiui, pirmasis skyrius gali baigtis tokia 
situacija: berniukas buvo rimtai įžeistas, tačiau 
kaip į tai turėjo reaguoti? 

1. Visiškai nekreipė dėmesio į neapykantą 
ir elgėsi lyg niekur nieko.  

2. Pasikalbėjo apie tai su tėvais ir (arba) 
mokytojais. 

 3. Reagavo dar agresyviau.
Šitaip dirbdami, dalyviai atpažins save kituose 
personažuose, galės sužinoti įvairius požiūrius 
ir apmąstyti personažų veiksmus bei reakcijas. 
Istorijos pabaigoje rekomenduojama aptarti 
naują patirtį.
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Dalyviai kasdien susiduria su įrašais 
social in iuose t ink luose .  Dažnai  j ie 
nepagalvoja, ką rašo socialiniuose tinkluose. 
Daugiausia neapykantos, įžeidinėjimų būna 
komentaruose. Dalijimosi istorijomis, įrašais, 
pokalbiais praktika padės geriau apgalvoti 
skelbiamą turinį ir komentarus. Dalyviai privalo 
suprasti, kad dažnai jie nepažįsta asmens, 
kuris skaito jų žodžius: jis gali juos neteisingai 
suprasti, gali įsižeisti ar būti įskaudintas.

Taip pat svarbu išsiaiškinti ,  kaip 
neapykantos komentarus reikėtų atpažinti 
ir apie juos pranešti. Dalyviai, mokiniai turi 
suprasti, kad kartu jie gali apsiginti, padėti 
vieni kitiems – pavyzdžiui, drauge paneigdami 
komentarą, padėdami aukai. Problemos 
sprendimas grupėje – puikus būdas kovoti 
su neapykanta internete. 

Šis užsiėmimas padės tai praktikuoti, taip 
pat skatins, kad dalyviai aktyviai palaikytų auką 
ir būtų empatiški. Veiklos tikslas – sustiprinti 
teigiamą kiekvieno žmogaus vaidmenį(is) 
bendruomenėse.

Galimas 2-os dalies pakeitimas su iš anksto 
numatytomis dialogų situacijomis. Šiame 
priemonių rinkinyje rasite iš anksto paruoštų 
situacijų su personažais iš žaidimų.  Galime 
paprašyti, kad dalyviai pasirinktų savo 
mėgstamus personažus iš filmų, knygų, TV 
serialų, vaizdo žaidimų, programų. Tuomet 
ieškome šių personažų atvaizdų, juos 
atspausdiname, iškerpame ir priklijuojame 
ant popieriaus, kuriame vyks mūsų dialogai. 
Taip su mokiniams patinkančiais personažais 
galime sukurti situacijas ir aplinkybes, 
artimesnes jūsų poreikiams.

Šaltiniai / Nuorodos

• „THe iNCIPIT“ tinklapis: theincipit.com

Trumpai Papildomos veiklos
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Užsiėmimas 
Nr. 11

Malonūs žodžiai 

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

2.1  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 

2.2  Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.4  Bendradarbia-
vimas 
naudojantis 
skaitmeninėmis 
technologijomis

2.5  Tinklo etiketas 
(netiquette)

3.1 Skaitmeninio 
turinio kūrimas

3.2 Skaitmeninio 
turinio 
pertvarkymas 
ir integravimas

5.3  Kūrybiškas 
skaitmeninių 
technologijų 
naudojimas

• Neapykantos kalba internete
• Patyčios
• Socialiniai tinklai

• Jaunuoliai nuo 11 iki 17 metų
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Apžvalga

Užsiėmimo tema – kalba. Dalyviai užsiėmimo 
metu bus skatinami kalbėti, rašyti, atsakinėti, 
pasakoti, laikantis tam tikrų kalbėjimo ir 
bendravimo taisyklių.
Pirmosios veiklos metu, per kortų žaidimą, 
išbandomos strategijos, padedančios 
susidoroti su įžeidimais ir neigiamais 
komentarais internete. Šios strategijos  
padeda nuslopinti žodinį konfliktą, sušvelninti 
jo toną, reaguoti ramiai ir santūriai, o kartais 
linksmai ir kūrybiškai. Naudodamiesi pirmoje 
dalyje įgyta patirtimi, dalyviai antroje dalyje 
diskutuos apie   įžeidinėjimus  ir neapykantos 
kalbą, su kuria jie  susidūrė internete. Dalyviai 
papasakos apie situacijas iš savo patirties, 
siūlydami galimus sprendimus. Paskutinėje 
užsiėmimo dalyje dalyviai laiške aprašys savo 
patirtis.  Žaidimas „Kind Words“ (liet. Malonūs 
žodžiai) leis jiems atsakyti į nepažįstamų 
žmonių, išsibarsčiusių po visą pasaulį, laiškus. 
Šis žaidimas skatina susimąstyti apie žodžių, 
kuriuos jie kasdien naudoja, svarbą.

Turinys

Šis užsiėmimas akcentuoja dėmesį į 
neapykantos kalbą socialiniuose tinkluose, 
taip pat skatina dalyvius pasidalinti savo 
patirtimi. 

Atkreipkite dėmesį: jei žinome, kad grupėje 
buvo nemalonių epizodų, susijusių su 
neapykantą kurstančia kalba, pirmame etape 
galime sudaryti grupes taip, kad išvengtume 
nejaukių situacijų. Taip pat likdami fantazijos 
kontekste, galime išvengti žaidimo situacijų 
palyginimo su realybe. Antroje veikloje 
dalyviams galime patys pasiūlyti situacijas 
ar komentarus, jei dalyviai nenori dalintis 
savomis patirtimis.

Tikslai

• Eksperimentuoti ir aptarti strategijas, kaip 
reaguoti į piktus komentarus

• Sužinoti, kaip papasakoti apie nemalonias 
situacijas

• Sužinoti, kaip naudojantis išmaniaisiais 
telefonais kurti vaizdo įrašus

• Apgalvoti savo žodžius, kuriuos naudosite 
komentaruose

• Parašyti laišką žaidime „Kind Words“
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Reikalavimai

„Kind Words“
Kind Words yra vaizdo žaidimas, skirtas 
„Microsoft Windows“, „Linux“, „MacOS“; žaidimas 
yra mokamas.
Žaidimo principas – gaunate laiškus, į kuriuos 
galite atsakyti. Vaizdo žaidimas skatina atidžiai 
perskaityti nepažįstamų žmonių  laiškus  ir 
nuspręsti, kaip į juos atsakyti arba neatsakyti. 
Tai yra ne tik vaizdo žaidimas, bet ir interaktyvi 
patirtis. „Kind Words“ yra vaizdo žaidimas, 
kuriame nepažįstamiems žmonėms jūs 
siunčiate asmeniškus laiškus. Žaidime jūs 
valdote avatarą, kuris mažame, jaukiame 
kambaryje rašo laiškus. Žaidimo metu galite 
perskaityti dešimtis realių žmonių laiškų, 
kuriuose jie dėsto asmenines problemas, 
susijusias su  bedarbyste, nelaiminga meile, 
vienatve, šeima. Galite atsakyti į laiškus ir, 
jei siuntėjui patinka jūsų atsakymas, jis gali 
atsiųsti lipduką. Žaidimas turi išplėstinę 
moderavimo formą, todėl nėra galimybės 

parašyti įžeidžiančių terminų, sąvokų, sakinių. 
Žaidimo erdvė yra uždara, skirta emocinėms 
ir empatiškoms reakcijoms. Žaisdami „Kind 
Words“ galite patirti labai stiprių emocijų, 
nes  nežinia, kas bus parašyta  laiške.  Svarbi 
informacija: „Kind Words“ skiltyje „Pagalba“ 
žaidėjai nukreipiami psichologinei  pagalbai.
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Naudojant šiuos metodus galima 
įgyti patirties,  kuri ,  tiek  mokiniams, 
tiek suaugusiems gali padėti atpažinti 
neapykantos kalbą internete ir gyvenime 
bei atrasti priemones, padedančias kovoti 
su neapykantos kalba. Darbas ir diskusijos 
grupėse, meninė ir skaitmeninė praktika 

parengia dalyvius tinkamai reaguoti į tam 
tikras situacijas. Kortų žaidimas „Strategic 
Reactions“ („Strateginės reakcijos“) siūlo 
naudingas, plačiai pritaikomas strategijas, 
kurios realiame gyvenime padėtų išvengti 
neapykantos kalbos.

Apžvalga
Šioje dalyje kortų žaidimas „Strategic 

Reactions“ yra naudojamas apmąstyti 
strategijas, padėsiančias reaguoti į neigiamus 
komentarus.

Trukmė: 2 valandos.

Metodai
Žaidimo tikslas yra išvengti ginčo, būti 

kūrybiškam, nesukelti konfliktų.

Įranga
Kortų žaidimas „Strategic Reactions“ 

(pridėta);  popierius ir spalvoti rašikliai, 
žymekliai ar pieštukai (žr. Galimi veiklos 
pakeitimai užsiėmimo pabaigoje).

Užsiėmimo pradžioje pristatome „Strategic 
Reactions“ kortų žaidimą, supažindiname 
su taisyklėmis.... Patartina kartu perskaityti 
taisykles, kadangi taisyklių skaitymas 
užsiėmimo metu yra geras būdas įsitikinti, 
kad visi jas suprato vienodai. Tikslinga prieš 
pradedant žaidimą surengti „bandomąjį 
žaidimą“.

Taip pat svarbu tinkamai sudaryti grupes, 
įvertinus dalyvių kompetencijas. 

„Strategic Reaction“ yra kortų žaidimas, 
kurį sudaro „geriausios“ reakcijos į įžeidimą, 

neigiamą komentarą ar pasityčiojimą. 
Suformavus grupes, kiekvienai iš jų išdalijamas 
strateginių kortų paketas: kortos, naudojamos 
„reaguoti“ į įžeidimus. Kiekvieno ėjimo metu 
traukiama situacijų korta ( įžeidimas), o 
grupės, naudodamos kortas turi pasiūlyti 
strategiją, kuri, pasak jų, yra tinkamiausia 
ir veiksmingiausia. Kiekvieno ėjimo metu 
viena iš grupių kortomis nežaidžia, o būna 
„moderatoriumi“: traukia kortą su įžeidimu, jį 
perskaito, išklauso kitų grupių pasiūlymus ir 
nusprendžia, kuris iš jų yra geriausias. Kiekvieno 
ėjimo metu moderatoriumi tampa vis kita 
grupė, kol visos tai išbando. Kai moderatoriai 
pasirenka grupę, kuri sureagavo geriausiai, 
paskiria jai tašką. Daugiausiai taškų surinkusi 
grupė laimi.

 Žaidime svarbiausia, kad dalyviai suprastų, 
jog pagrindinis žaidimo tikslas yra užgesinti 
konfliktą, sušvelninti toną, neutralizuoti 
neapykantos kalbą. Žaidimo tikslas yra 
sutrikdyti ar iš vėžių išmušti neapykantos 
kupiną asmenį. Dalyvių tikslas yra brandžiai 
reaguoti į įžeidimus ir bandyti sustabdyti 
neapykantos ratą.

Žaidimas yra sukurtas taip, kad skatintų 
samprotauti, diskutuoti, lyginti. Kiekviename 
ėjime dalyviai , vertina strategijas, gali 
lyginti savo ir kitų grupių narių sprendimus. 
Moderatorių grupė turėtų paaiškinti savo 

 

1 DALIS
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pasirinkimą, o dalyviai turėtų paaiškinti, 
kodėl jie pasiūlė būtent tą strategiją, ir 
pasakyti, ar jie sutinka su moderatoriaus 
pasirinkimu. Žaidimas buvo plačiai išbandytas 
įvairiose mokyklose.  Žaidimas yra  lengvai 
suprantamas. Todėl žaidimo sesijai svarbu 
skirti pakankamai laiko, kad visi galėtų atlikti 
moderatoriaus vaidmenį. Svarbu nestabdyti 
žaidimo metu kylančių diskusijų.

„Strategic Reactions“ gali padėti pradėti 
diskusijas grupėse ar sudaryti galimybę 
gilintis į tam tikrus problemos aspektus, kurie 
dalyviams atrodo tikrai svarbūs. Taip pat labai 
svarbu aptarti patį žaidimą: ar dalyviams jis 
atrodo veiksmingas, funkcionalus, o gal jie 
turi pasiūlymų, kaip jį patobulinti?

Apžvalga
Šioje dalyje dalyviai su savo išmaniaisiais 

telefonais sukurs vaizdo įrašus.

Trukmė: 3-4 valandos.

Metodai
Šioje dalyje dalyviai kurs. Svarbu tinkamai 

parinkti grupės dalyvius. Užsiėmimo vadovas 
turėtų nuolat sekti grupių darbą, kad 
patikrintų, ar nenukrypstama nuo temos, 
ar dalyviai tinkamai suprato užduotį.

Įranga
Išmanieji telefonai; rašiklis ir popierius; 

pieštukai, rašikliai, žymekliai, spalvotas 
popierius ir pan.

Ši užsiėmimo dalis gali užtrukti 3 ar 4 
valandas. Patartina veiklą padalyti į dvi dalis, 
kad dalyviai tarp sesijų galėtų nufotografuoti 
ir nufilmuoti reikalingą turinį.

Šiame etape dalyviai nufilmuos trumpus 
vaizdo įrašus, naudodamiesi Vinz Beschi 
sukurtu „Puzzle Smartphone“, metodu. Vaizdo 
įrašų temas ir turinį padiktuos pirmoje 
dalyje kilę apmąstymai. Pasibaigus pirmajai 
užsiėmimo daliai paprašome dalyvių 
atsinešti neigiamų komentarų (nuotraukų, 
ekrano kopijų, nuorašų), kurie, jų manymu, 
yra rimti ar juos paveikę.

Nepamirškite paprašyti dalyvių, kad 
jie atsineštų išmaniuosius telefonus, ir, 
jei reikia, gaukite leidimą jais naudotis. 
Šiame etape dalyviai dirba grupėse. Prieš 
pradėdami praktinį ir kūrybinį darbą, 
paprašome, kad dalyviai pristatytų savo 
pasirinktus komentarus ir paaiškintų, kodėl 
juos pasirinko. Žinoma, turime suprasti, jog 
tema yra jautri ir ne visi nori ja atvirai kalbėti. 

Šis etapas  padės atrinkti komentarus, su 
kuriais grupės dirbs, tačiau taip pat gali suteikti 
galimybę toliau apmąstyti nagrinėjamas 
temas.

Suformavus grupes ir pasir inkus 
komentarus, dalyviai supažindinami su 
metodika, kuria remdamiesi kurs savo vaizdo 
įrašus. Norint sukurti vaizdo įrašą, reikia kartu 
sudėti nuotraukas ar vaizdo įrašus rodančius 
išmaniuosius telefonus į kompoziciją ir 
nufilmuoti naudojant kitą išmanųjį telefoną 
(arba fotoaparatą).

Pavyzdžiui, dalyviai kuria kolektyvinį 
portretą; tuomet mums prireiks šešių išmaniųjų 
telefonų: dviejų - akims, dviejų - ausims, vieno 
- burnai, vieno - nosiai. Paprašome, kad 
mokiniai nufotografuotų šias kūno dalis iš 
labai arti, kad veido dalis (pvz., akis) užpildytų 
rėmą. Prašome, kad dalyviai padarytų keletą 
(pavyzdžiui, septynias ar aštuonias nosis) 
nuotraukų. Jie fotografuoja ar filmuoja, po 
to nustato, kad telefonas vaizdo įrašą nuolat 
kartotų. 

2 DALIS
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Dabar išmaniuosius telefonus su šiais 
vaizdais išdėliojame ant horizontalios 
plokštumos ir komponuojame veidą. 
Įsitikiname, kad visi ekranai yra įjungti, o 
vaizdo įrašai – rodomi. Dabar galime pirštais 
pakeisti akis, nosį, burną, peržiūrėdami ką 
tik padarytų vaizdų ar vaizdo įrašų galeriją. 
Tokiu būdu sudėliotą veidą sudaro veikloje 
dalyvavusių asmenų veido detalės.

Taikydami šią techniką paprašome, kad 
dalyviai sukurtų trumpus vaizdo įrašus apie 
jų pasirinktus komentarus. 

Pavyzdžiui , dalyvių istoriją galėtų 
papasakoti veikėjas. Ekranuose galima rodyti 
vietų, objektų nuotraukas, vaizdo įrašus su 
peizažu, žmonėmis, galima įterpti pokalbių 
įrašų ir t. t. Dalyviai gali padaryti vaizdo įrašą 
ir be balso.

Užduotis dalyviams – sugalvoti trumpą 
pasakojimą pasirinkto komentaro tema, kuri 
ne tik atvaizduotų komentaro situaciją, bet ir 
siūlytų sprendimo variantus (kaip kortų žaidime). 
Pavyzdžiui, jie galėtų papasakoti, kaip reaguoja 
auka į nemalonų komentarą socialiniuose 
tinkluose, kaip jaučiasi skriaudėjas, ir kaip 
galima išeiti iš patyčių rato. Galimybių yra 
daug, o dalyvių kūrybiškumas yra neribotas. 
Tačiau privalu atidžiai stebėti, kad dalyviai  
per daug neišsiplėstų, nenukryptų nuo temos, 
neprarastų motyvacijos. Galima dalyviams 
kaip įrankį pasiūlyti siužetinę lentą. Siužetinė 
lenta yra vaizdinis ir rašytinis pasakojimas 
– pagrindinė priemonė, kuria naudojasi visi 
vaizdo įrašų kūrėjai. Šie „vaizdiniai užrašai“, 
vaizduojami paprastais piešiniais, skirti 
istorijai sekti ir paruošti filmuojamas scenas. 
Lapas  padalijamas į lygius stačiakampius. 
Dalyviai pagrindines istorijos scenas  paeiliui 
pavaizduoja brėžiniais stačiakampiuose. Ši 
priemonė bus labai naudinga filmuojant 
vaizdo įrašą.

Kai išmaniuosiuose telefonuose dalyviai 
turės visą savo vaizdo įrašui reikalingą 
medžiagą, jie galės ją pastatyti ant stalo 
ir nufotografuoti . Norint fotografuoti / 
filmuoti stabiliai, rekomenduojama naudoti 
fotoaparatą ar išmanųjį telefoną, pastatytą 
ant trikojo. 

Po fotografavimo / filmavimo svarbu, kad 
visi dalyviai pamatytų kitų grupių darbus. 
Kiekviena grupė kitiems turėtų pristatyti savo 
darbą, papasakoti istoriją ir sprendimus, 
kuriuos pateikė vaizdo įraše. Galima paskatinti 
diskusiją ir dalyvių paklausti, ar jie mano, kad 
pasirinkti komentarai yra įžeidžiantys, ir ar jie 
gali nustatyti, kur įžeidimas peržengė ribą, kaip 
jie būtų išsprendę šią situaciją. Svarbu, kad 
kiekvienos grupės pastangos būtų tinkamai 
įvertintos.
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Apžvalga 
Paskutinėje veiklos dalyje dalyviai žaidžia 

vaizdo žaidimą „Kind Words“.

Trukmė: 1 valanda.

Medija
Vaizdo žaidimas „Kind Words“.

Metodai
Šios veiklos metu rašomas laiškas, 

aptariamos ir apibendrinamos iki šiol atliktos  
veiklos. Prieš žaisdami „Kind Words“, dalyviai 
turės apgalvoti, kokias strategijas ir žodžius 
jie pasirinks bendraudami internete.

Įranga
Kompiuteris su vaizdo žaidimu; projektorius

Paskutinėje užsiėmimo dalyje numatoma 
naudoti vaizdo žaidimą „Kind Words“. Vaizdo 
žaidimas yra mokamas, todėl siūloma jį 
pirkti tik tuomet, jei ketinate jį naudoti ir 
kitose veiklose. Pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu 
kiekvieną savaitę perskaityti po laišką ir į jį 
atsakyti arba parašyti laišką, išsiųsti ir laukti 
atsakymo.

Dalyviai, pradėdami žaisti „Kind Words“, 
gali nuspręsti, ar laišką išsiųsti, ar atsakyti į 
gautą laišką. Laiškai, kuriuos jie gauna, yra 
tikri laiškai, kuriuos parašė kiti žaidėjai, o jų 
išsiųstus laiškus gaus kiti vartotojai, kurie 
galės į juos atsakyti. Galime peržvelgti gautus 
laiškus ir nuspręsti, ar atsakyti į juos ar ne. 
Jei pažįstate dalyvius, žinosite, kaip tinkamai 
parinkti jiems turinį.

Paprašome, kad mokiniai parašytų 
laišką. Galima rašyti bendrą laišką arba 

paprašyti, kad dalyviai grupėse parašytų 
atskirus. Vietos yra nedaug, tačiau užtenka 
parašyti ką nors reikšmingo. Paprašome, 
kad dalyviai prisimintų, kas buvo aptarta 
anksčiau: žaidžiant „Strategic Reactions“ 
ir istorijos iš vaizdo įrašų, ką galėtume 
parašyti laiškuose? Ar turite minčių, kuriomis 
norėtumėte pasidalinti su nepažįstamuoju, 
galbūt esančiu kitame pasaulio krašte? 
Galbūt kam nors galėtumėte patarti, kaip 
reaguoti į iškilusius sunkumus? Kokie žodžiai 
yra „malonūs“? Leidžiama grupėms pasitarti 
tarpusavyje ir parašykite laiško juodraštį. 
Garsiai perskaitykite laišką ir paklauskite, 
ar jį galima siųsti. Po to perrašykite laišką į 
žaidimą. Per projektorių visas procesas yra 
rodomas dalyviams. Kai laiškas baigtas, jis 
išsiunčiamas. Atsakymo galima sulaukti 
iškart, po kelių valandų ar dienų. Jei dalyviams 
patinka gauti ir siųsti laiškus, šiam žaidimui 
galima skirti po valandą per savaitę. Tai gali 
būti akimirka, kai rašysime laiškus, atsakysime 
į juos ir skaitysime atsakymus. 

 

3 DALIS
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Dalyviai kasdien tiesiogiai ar netiesiogiai 
internete susiduria su neapykantos kalba. 
Visur, pradedant pokalbiais ir baigiant 
socialiniais tinklais, galima susidurti su piktais 
komentarais, įžeidimais, nepagarba, pykčiu 
ir neapykanta. Kasdien plačiai vartojama 
neapykantos kalba gali tapti pripažinta 
norma, ypač tų, kurie, pasakoja apie save 
socialiniuose tinkluose, formuoja savo įvaizdį 
ar dažnai ieško būdų, kaip save pristatyti. Todėl 
užsiėmimų metu svarbu  su dalyviais aptarti 
bendravimo metodus, išsiaiškinti, ką jie mano 
apie neapykantą, kokius mato su neapykantos 
kalba susijusių problemų sprendimo būdus. 
Svarbu, kad  dalyviai pamatytų alternatyvius 
bendravimo būdus ir strategijas, mandagų 
ir pagarbų bendravimą; turi suprasti, kad 
neapykantą galima sumažinti.

Esant pakankamai laiko ir, jeigu dalyviai nori, 
pirmosios veiklos metu jie gali sukurti naujas 
kortas. Grupių galime paprašyti, kad sukurtų 
dviejų tipų kortas: strategijos ir situacijų 
kortas. Tarpusavyje jie gali aptarti siūlomas 
strategijas ir situacijas, tada sukurti kortą su 
pavadinimu, fraze, piešiniu ir viskuo, kas, jų 
manymu, reikalinga, kad būtų galima žaisti. 
Tuomet naujos kortos įdedamos į dalyvių 
kaladę ir gali būti naudojamos žaidime. Šiame 
etape įdomu sulaukti dalyvių pasiūlymų, kurie 
gali padėti atnaujinti užsiėmimo temą.

Šaltiniai / Nuorodos

Vaizdo įrašas, kuriame parodytas Vinzo Beschi 
„Puzzle Smartphone“ metodas:  www.youtube.
com/watch?v=dAglxX2AqYQ

Trumpai Papildomos veiklos
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Užsiėmimas 
Nr. 12

MAZGAI - 
mus siejančios gijos

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

2.1  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 
(sąveika)

2.2  Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.4  Bendradarbia-
vimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

3.1  Skaitmeninio 
turinio kūrimas.

3.2  Skaitmeninio 
turinio 
pertvarkymas 
ir integravimas

5.3  Kūrybiškumas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

• Draugystė
• Komunikacija
• Patyčios  

11 – 17 m. mokiniai, jaunuoliai.
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Apžvalga

Šis užsiėmimas dalyviams leis apmąstyti 
žmogaus gyvenime esančių santykių svarbą: 
du vilnos kamuoliukai (vaizdo žaidimo „Unravel 
2“ veikėjai) susiduria su įvairiomis kliūtimis, 
kad pasiektų pasakojimo pabaigą. Žaidime 
žaidėjams didžiausia grėsmė – likti „vieniems“ ir 
atskirtiems vienas nuo kito: tuomet jie negalės 
įveikti įvairių žaidimo sunkumų (išsamesnį 
vaizdo žaidimo aprašymą rasite skyrelyje 
„Naudojami vaizdo žaidimai“).

Užsiėmimas dalyviams suteiks informacijos 
apie draugystės svarbą, galimybę dalytis 
mintimis ir emocijomis, apie individualius ar 
grupės santykius, kad kiekvienas pasakytas 
žodis ar gestas turi įtakos bendravime.

Siūlome užsiėmimą pradėti vaizdo žaidimu 
„Unravel 2“. „Unravel 2“ vienu metu gali žaisti 
du žmonės. Žaidėjų valdomus avatarus 
nuolat riša siūlas, o žaidimo iššūkius reikia 
įveikti apjungiant jėgas, vienas kito laukiant 
ir vienas kitam padedant. Siūlo metafora 
dalyviams sukels minčių, pvz., su kuriais ir kiek 
žmonių jaučiamės sujungti šitokiu „siūlu“? Kas 
nutinka, jei siūlą pradedu traukti? Ar galiu save 
laikyti visiškai laisvu ir galinčiu atlikti norimus 
veiksmus? Ar mano veiksmai visada įtakoja 
kitus? Veiklą pradėkite nuo žaidimo iškeltų 
klausimų– taip galėsite pasikalbėti apie tai 
su dalyviais ir paskatinti diskusijas grupėse. 
Dalyvių paprašykite, kad papasakotų apie 
savo „siūlų-santykių rezginį“. Išsiaiškinkite, 
kiek  jie turi šių „siūlų“, kaip jie juos suvokia; 
galime paklausti, ar jie sutinka su teiginiu, 
kad kiekvienas asmuo su kitais užmezga 
santykių tinklą, ar jie mano, kad visi tik priima 
savo pačių sprendimus ir todėl susiduria 
su galimomis pasekmėmis, kurias po to 
patys sprendžia. Šiame užsiėmime įprastos 
veiklos keičiamos vaizdo žaidimų stebėjimu 
ar žaidimu: žaisti vaizdo žaidimą čia yra 
lygiai taip pat svarbu kaip ir žiūrėti edukacinį 

filmą ar skaityti vadovėlį. Įdomu stebėti, kaip 
dalyviai užsiėmimo metu reaguoja į žaidimą; 
kokios mintys jiems kyla stebint žaidimą. Taigi 
žaidimo procesas (žaidžiama kartu) sukuria 
grupinę refleksiją ir kartu skatina kritinį kūrinio 
(šiuo atveju interaktyvaus meno kūrinio) 
stebėjimą. Vaizdo žaidimo kalbos mokymasis, 
jo mechanizmai ir istorijos dalyviams taip pat 
leidžia vystyti kritinį mąstymą, išmoko atskirti 
prastos kokybės produktus nuo kokybiškų – 
skatinančių daugiau bendrauti, mąstyti ir 
galinčių pradžiuginti. Vaizdo žaidimų pasaulis 
yra pilnas žemos kokybės produktų, kurių 
vienintelis tikslas – būti parduotiems; tačiau 
čia taip pat yra daugybė aukštos kokybės, 
meniškų vaizdo žaidimų, siūlančių daug 
įspūdžių ir leidžiančių giliai pasinerti į patį 
žaidimą. Svarbiausia šio užsiėmimo praktinė 
dalis yra stop kardo (angl. „stop motion“) 
vaizdo įrašų kūrimas, įkvėptas vaizdo žaidime 
matytų ir kartu aptartų dalykų.
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Turinys Tikslai

Užsiėmimą nesunku pritaikyti įvairioms 
veikloms ar grupėms. Priklausomai nuo 
dalyvių poreikių, temas lengva pertvarkyti 
– jei neapykantos kalbos internete problema 
dalyviams kelia sunkumų, galite šią temą 
aptarti aplinkiniais keliais, pvz., nagrinėdami 
abstrakčias draugystės ir bendravimo 
tematikas; kita vertus, jei dalyviai nieko prieš, 
užsiėmimą galite atlikti pagal čia aprašytą 
tvarką.

Atkreipkite dėmesį: svarbu atsižvelgti į 
dalyvių patirtį – galbūt tarp jų yra patyrusių 
neapykantos kalbos, rasizmo ar patyčių. 
Tai turite apsvarstyti, o prireikus, pakeiskite 
užsiėmimą. Taip pat apsvarstykite, ar dalyviai 
linkę klausytis, ar geba išsikelti tikslą ir jo siekti 
(pvz., kartais kai kurie dalyviai gali sutrikti, 
pasimesti – dėl to dalyvių grupė gali iširti, 
o tikslai gali būti nepasiekti); taip pat reikia 
įvertinti užsiėmimo vadovų galimybes 
dirbti šia tema, technologinį prieinamumą, 
nes šiam užsiėmimui reikia skaitmeninių 
priemonių, o be jų, vadovas gali jaustis 
nepasirengęs. Galėtumėte bendradarbiauti 
su labiau patyrusiu seminarų vadovu arba 
pasitelkti dalyvių žinias ir įgūdžius, kad padėtų 
organizuoti užsiėmimą iš technologinės pusės.

• Išmokti bendrauti konkrečiais klausimo/ 
problemos aspektais, tokiais kaip emocijos 
ir draugystė.

• Sužinoti, kaip sukurti stop kardo vaizdo 
įrašą.

• Išmokti kritiškai vertinti vaizdo žaidimus.

Reikalavimai

„Unravel 2“ yra mokamas vaizdo žaidimas, 
skirtas „PlayStation 4“, „Nintendo Switch“, „Xbox 
One“ ir „Microsoft Windows“ platformoms. 
Jei neturite vieno iš šių reikmenų, galite iš 
anksto pasiruošti žaidimo vaizdo įrašų ir 
vėliau dalyviams juos parodyti. Taip pat 
galite panaudoti atspausdintas žaidimo 
nuotraukas, nes jos dalyviams leis pamatyti 
žaidimo grafiką, procesą ir struktūrą.

„Moi, j ’attends“ yra programėlė, skirta 
„Apple“ išmaniajam telefonui ir planšetiniams 
kompiuteriams. Kalbant apie vaizdo žaidimą, 
jei klasėje nėra „iPhone“ ar „iPad“, galite stebėti 
žaidimo vaizdo įrašus internete.  
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„Unravel 2“
„Unravel 2“ yra vaizdo žaidimas / dėlionė, kurį 
sukūrė švedų studija „Coldwood Interactive“ o 
išleido „Electronic Arts“. Šiame žaidime žaidėjai 
valdo du personažus, padarytus iš vilnos. 
Galite žaisti atskirai arba poroje, valdydami 
po vieną veikėją. Abu personažus nuolat riša 
vilnos siūlai, neleidžiantys jiems išsiskirti, ir 
skatina imtis tam tikrų atsargumo priemonių. 
Pavyzdžiui, kartais personažai vienas kitam 
padeda pereiti skardžius, perlipti per kliūtis, 
pasikabinti ant savo siūlo – jie pasikliauna 
vienas kitu. Lygis po lygio (žaidime jų iš viso 
yra 7) abu iš siūlų pagaminti personažai 
pasiekia žaidimo pabaigą. Pabaigoje žaidimas 
užbaigiamas šiais žodžiais: „Meilė mus susaisto, 
tačiau ne tam, kad mus sulaikytų. Šie saitai 
mus išgelbės nuopuolyje, leis kilti aukščiau. 
Taip, kartais ne viską įmanoma pataisyti, 
tačiau visada galime pradėti iš naujo. Jei 
mūsų ugnis išblėsta, tereikia vienintelės 
kibirkšties, kad vėl ją įkurtume. Kad ir kaip 
būtų tamsu, mes visi padėsime nušviesti kelią. 
Gyvenimą galime praskaidrinti sau ir vienas 
kitam. Nesvarbu kaip atrodome, ar kokia yra 

mūsų odos spalva, mes visi nusipelnėme 
čia būti“.
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„Moi, j‘attends“
„Moi, j ‘attends“ (pranc. „Aš laukiu“) yra 
interaktyvi istorija, kurią sukūrė Serge‘as 
Blochas ir Davidas Calì, – tai suskaitmeninta 
tų pačių autorių iliustruota knyga tuo pačiu 
pavadinimu. Žaidime išgyvenama vaiko 
istorija, kurioje jis auga ir susiduria su įvairiomis 
gyvenimo situacijomis, kol subręsta. Istorija 
yra labai paprasta ir poetiška: kiekvienoje 
scenoje raudonas vilnonis siūlas leis kurti  
istoriją ir judėti pirmyn. Šis raudonas siūlas 
lydės žaidėją iki pat pabaigos. Žaidimo 
tema yra laukimas, pvz., laukimas kažko 
raminančio – bučinio prieš miegą; laukimas 
kito atsiprašant; laukimas, kol gims vaikas; 
svarbių naujienų ar Kalėdų laukimas. „Moi, 
j‘attends“ yra gražus žaidimas, skatinantis 
įvairiapusiškai apmąstyti laukimo prasmę 
ir santykius su kitais žmonėmis.

„Stop Motion Studio“
„Stop Motion Studio“ yra programėlė, skirta 

kurti filmams pasitelkus stop kardo techniką. 
Programa skirta „iOS“ ir „Android“.  Galimos dvi 
versijos: „Stop Motion Studio“ (nemokama) ir 
„Stop Motion Studio Pro“ (mokama). Pradėjus 
naują projektą, programa rodo pagrindinę 
sąsają; programos esmė yra tokia: viena po 
kitos daromos nuotraukos, po to jos yra greitai 
paleidžiamos viena po kitos, taip sukuriant 
judesio efektą. Norėdami fotografuoti , 
nuspauskite raudoną mygtuką. Bet pirmiausia 
paruoškite scenos elementus, o tada 
fotografuokite. Po kiekvienos fotografijos šiek 
tiek pajudinkite elementus ir šitaip sukursite 
judesio efektą. „Play“ (liet. „paleisti“) mygtukas 
parodys besikeičiančių nuotraukų seką, kuri 
sukurs vaizdo įrašą. Programa leidžia pakeisti 
atkūrimo laiką, nuotraukoms naudoti laikmatį, 
pritaikyti filtrus, muziką ir daug daugiau. Kad 
vaizdo įrašas būtų stabilus, siūlome filmuoti 
su trikoju ir atkreipti dėmesį į apšvietimą ir 
vaizdo įrašą kuriančių asmenų šešėlius. Kai 
baigsite vaizdo įrašą, galėsite jį eksportuoti 
ir vėliau tęsti redagavimą.
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Dalyviai naudos jiems įprastus reikmenis – 
vaizdo žaidimus ir programas bei išmaniuosius 
telefonus. Siūlomos temos jiems labai artimos: 
draugystė, santykiai, emocijos. Galimybė 
per istorijas ir pasakas laisvai kalbėti šiomis 
temomis skatins dalyvių gebėjimą išsireikšti. 
Dalyviai užsiims veikla, leidžiančia kurti 
skaitmeninį turinį, t.y. vaizdo įrašus, kuriuose 
pasitelkiama animacijos technika. Jiems 
svarbu parodyti, kad skaitmeninis turinys 
yra puiki kūrybinė ir dalijimosi priemonė, 
per kurią istorijas galima perteikti įdomiai ir 
poetiškai. Svarbu suprasti, kad pasakojimui 
ir minčių išreiškimui galima naudoti ne tik 
žodžius, bet ir istorijas ar vaizdus. Užsiėmimo 
metu atkreipsite dėmesį, kad mus visus 

sieja santykių tinklas ir kad tai, ką darome 
ar sakome, tam tikru būdu visada įtakoja 
kitus žmones. Štai kodėl labai grubūs gestai 
ir žodžiai, pvz., neapykantos kalba gali  

sutrikdyti santykių tinklą (ypač mokyklos 
klasėje ir t.t.). Šis užsiėmimas skatins dalyvius 
pagalvoti, kad veiksmus ir žodžius kitų atžvilgiu 
reikia gerai apgalvoti, ir kad reikia iš anksto 
įvertinti jų įtaką kai kuriems žmonėms.

Apžvalga
Šią dalį dalyviai pradeda „apšilimu“, po to 

žaidžia vaizdo žaidimą.

Trukmė: 2-3 valandos.

Medija
„Unravel 2“.

Metodai
„Apšilimas“ dalyviams leis įgyti pasitikėjimo 

savimi ir susipažinti su tema. Svarbu, kad 
dalyvautų visi – dalyvius skatinkite, kad ką nors 
pasakytų apie savo bendražygius, tačiau 
nekartotų to, kas jau buvo pasakyta; pasiūlykite, 
kad jie apie bendražygius pasakytų ką nors 
išskirtinio ir konkretaus (ir vengtų paprasto „geras“ 
ir pan.).

Įranga
Raudonos vilnos verpalai, rašikliai, lipnūs 

lapeliai.

Užsiėmimą pradėkite trumpa apklausa. 
Ji sudaryta iš 5 klausimų apie neapykantos 
kalbą internete, vaizdo žaidimuose. Šiuos 
klausimus galite atspausdinti ant popieriaus 
arba galite padiktuoti ir dalyviai juos užsirašys. 
Jei dalyviams tema nėra gerai žinoma, 
pabandykite su dalyviais ją aptarti, išsiaiškinti 
ką ji reiškia, ir tuomet galėsite sukurti savo 
pačių bendrą apibrėžimą. Klausimyną žr. 
priede „Klausimynas”.

Paprašykite, kad dalyviai susėstų poromis 
ir pateikite jiems klausimus. Jie vienas kitą 
paeiliui apklaus, pateikdami paruoštus 
klausimus: vienas dalyvis kitam užduos 
klausimus ir užrašys atsakymus, o po to, 
kitas dalyvis atliks tą patį. Paprašykite, kad 
dalyviai neapsiribotų paprastais „taip“ arba 
„ne“ ir pasiūlykite pateikti išsamius atsakymus: 
leiskite jiems suprasti, kad jų nuomonė yra 
svarbi, ir kad mums iš tikrųjų įdomu sužinoti, 
ką jie mano šia tema.
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Po dvigubo pokalbio paprašykite, kad 
dalyviai perskaitytų svarbius atsakymus, 
kurie jiems atrodo įdomūs. Šitaip skatinsite 
palyginimą ir įvairių nuomonių reiškimą, 
pasidalinimą patirtimi ir įspūdžiais. Užrašykite 
svarbiausias refleksijas, kad vėliau galėtume 
jas aptarti užsiėmimo metu.

Po klausimyno pildymo dalyviai įsitrauks 
į „apšilimo“ žaidimą. Susėdę ratu, dalyviai 
mes raudonos vilnos verpalus kitiems 
dalyviams, tačiau siūlą laikys vienoje rankoje. 
Mesdami siūlus, gaudančiajam jie sakys ką 
nors švelnaus ar teigiamo. Dalyvis, pagavęs 
verpalus, kitam juos vėl mes ir pasakys ką nors 
malonaus, kol tai atliks visi dalyviai. Žaidimo 
pabaigoje dalyviai šitaip sukurs vilnonių siūlų 
tinklą. Kas yra šis tinklas? Pamėginkite jį šiek 
tiek patraukti. Kas atsitinka? Jei patrauksite per 
daug, dalyviai pajudės link jūsų ir atvirkščiai. 
Šis tinklas – santykių, nuomonių ir draugystės 
rezginys. Dalyviai nėra vieniši, o kiekvienas 
jų pasirinktas veiksmas įtakoja aplinkinius. 
Tai galioja tiek bendrai, tiek individualiai; 
pavyzdžiui, jei ką nors įžeisime, jų požiūris gali 
pasikeisti, o kiti gali įsikišti. Diskusija ir temos 
apmąstymai. Dalyviams galite iškelti keletą 
klausimų, kurie paskatins diskusijas ir įtrauks 
juos į temą:
• kada kasdieniame gyvenime per daug 

patraukiate šią virvę? (kada per daug 
stipriai sureaguojate žodžiais ar savo 
bendravimu)

• kas žodinių konfliktų metu socialiniuose 
tinkluose jus veikia labiausiai?

• kaip galėtumėt geriau pasirinkti žodžius, 
kad išvengtumėte žodinių konfliktų?
Pažaidę su siūlais, dalyviai susipažins su 

vaizdo žaidimu „Unravel 2“. Žaidimą užsiėmimo 
metu galite pademonstruoti per konsolę, 
kompiuterį ar parodyti pasirinkus vaizdo įrašus. 
Žaidimo (ar vaizdo įrašų stebėjimo) metu 

paprašykite, kad dalyviai ant lipnių lapelių 
užrašytų, ką jiems siūlo vaizdo žaidimas: kokia 
jo pagrindinė tema? Kas yra pagr. personažai? 
Kodėl jie sujungti? Paprašykite, kad dalyviai 
žaidimą atidžiai stebėtų ir pagalvotų, kodėl 
žaidimų dizaineriai nusprendė sukurti tokį 
žaidimą. 

Pabaigoje surinkite lipnius lapelius ir juos 
perskaitykite, po to paklauskite, ar kas nors iš 
dalyvių norėtų išsamiau paaiškinti, ką parašė.
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Apžvalga
Šioje dalyje dalyviai kurs stop kardo vaizdo 

įrašą.

Trukmė: 2-3 valandos.

Medija
„Unravel 2“, „Moi, j ’attends“.

Metodai
Svarbu, kad šioje dalyje suburtumėte 

lygiavertes grupes. Taip pat svarbu, kad 
pasikliautumėte dalyvių įgūdžiais ir žiniomis 
apie priemones ir metodus – tikėtina, kad 
kažkam jau teko dirbti su stop kadro technika, 
o galbūt kažkas moka gerai piešti ar rašyti 
scenarijų ir t.t...

Įranga
Planšetinis kompiuteris su stop kardo 

vaizdo įrašų kūrimo programėle, molbertas, 
popieriaus lapai, raudonos vilnos verpalai, 
pieštukai, rašikliai.

Antroje užsiėmimo dalyje paprašykite, 
kad dalyviai sukurtų stop kadro vaizdo įrašą. 
Pradžioje galite jiems parodyti vaizdo įrašą 
apie stop kadro techniką. Po to jie žaidžia 
(arba žiūri) žaidimą „Moi, j’attend“ ir mėgina 
išsiaiškinti, apie ką yra šio žaidimo istorija. 
Dalyviai tarpusavyje gali diskutuoti ir užrašyti 
savo mintis. Po to dalyvius suskirstykite į 
grupes, kad jie pradėtų daryti stop kardo 
vaizdo įrašą.

Pirmiausia jie turi sugalvoti istoriją ar 
veikėją, susijusį su „Unravel 2“ ir „Moi, j’attends“ 
temomis: draugyste, meile, santykiais ir pan. 
Tai gali būti vaiko ar suaugusiojo istorija, 
metafora ar tikroviškas pasakojimas. Tai gali 

būti pasakojimai, susiję su neapykantos kalba 
– kuomet draugystė pasibaigė dėl patyčių 
ir neapykantos kalbų, noras atsiprašyti dėl 
įžeidimų, sunki vaikystė. Kai dalyviai sugalvos 
temą, siužetą, personažus, aplinką, dialogus, 
scenas, objektus, galės aptarti siužetą. 
Siužeto lenta – pagrindinė priemonė, kuria 
naudojasi visi vaizdo įrašų kūrėjai. Vaizdo  
užrašai, perteikiami paprastais piešiniais, 
skirti istorijai kurti ir paruošti filmuojamas 
scenas. Lapą rekomenduojame padalyti į 
lygius stačiakampius; dalyviai turės nuspręsti, 
kuriuose bus pagrindinės jų istorijos scenos 
ir jas stačiakampiuose paeiliui pavaizduos 
paprastais brėžiniais. Jie gali sau padėti 
rašydami (pvz., „Veikėjas patenka į sceną“). 
Ši priemonė pravers filmuojant vaizdo įrašą. 
Po to dalyviai pereis prie reikalingų brėžinių 
ir medžiagų paruošimo bei vaizdo įrašo 
filmavimo.

Vaizdo įrašus siūlome kurti su „Stop Motion 
Studio“ – tai labai paprasta nemokama 
programa, leidžianti pasiekti puikių rezultatų. 
Stop kadro technika leis sukurti animacinius 
vaizdo įrašus suderinant daugybę vaizdų 
(šiuo atveju mūsų padarytas nuotraukas), 
greitai rodomų vienas po kito. Šiems vaizdams 
greitai besikeičiant, sukuriama judesio iliuzija, 
leidžianti kurti trumpas istorijas ar ištisus 
filmus. Vaizdai gali būti nupiešti arba tai 
gali būti iškirpti personažai, objektai ir pan. 
Pavyzdžiui, istorijų personažus galite nupiešti 
ant lapo ir iškirpti, šitaip sukurdami judinamas 
„marionetes“. Dialogus galite užrašyti 
debesėliuose, kurie scenoje atsiras ir pradings. 
Svarbu nufotografuoti daug nuotraukų, kad 
kiekvienoje būtų mažas scenos pakeitimas 
– pvz., vaikščiojantys personažai turi šiek tiek 
pajudėti, po to juos vėl nufotografuokite, po to 
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vėl pajudinkite ir t.t. Kiekviena nuotrauka yra 
atskiras istorijos kadras, todėl kuo daugiau 
nuotraukų padarysite, tuo sklandesnė bus 
animacija.

Kai dalyviai sukurs siužetinę liniją, užduotis, 
suskirstykite juos į grupes: kažkam teks 
perkėlinėti elementus, kažkam fotografuoti, 
kažkam įterpti dialogus, o dar kažkas vadovaus 
grupei.  Šis darbas – puiki proga skatinti 
dalyvių individualius gabumus ir sugebėjimus, 
taip pat įtraukti juos į komandinį darbą. Svarbu 
pirmiausia paruošti tuščią ir gerai apšviestą 
darbinį paviršių: ant jo dalyviai dirbs su savo 
personažais, objektais ir dialogais. Patariame 
įsigyti trikojį ar ką nors panašaus, leidžiančio 
planšetinį kompiuterį išlaikyti lygiai toje pačioje 
padėtyje, statmenai plokštumai ir tinkamu 
atstumu. Jeigu laikysite jį rankose, galutinio 
rezultato kokybė gali būti prasta. Filmavimo 
metu turite išlaikyti ir tolygų apšvietimą. Jei 
turite daugiau planšetinių kompiuterių ir  
trikojų, kelios grupės galės dirbti lygiagrečiai 
ir taip sutaupysite laiko.

Po filmavimo galite pridėti keletą efektų, 
pvz., muzikos, garso efektų, perėjimų. Kai 
viskas bus paruošta, vaizdo įrašus galėsite 
eksportuoti ir išsaugoti aplanke arba 
bendrinti. Svarbu visų grupių vaizdo įrašus 
peržiūrėti kartu. Tuomet dalyviai matys, kaip 
jų bendražygiai nagrinėjo temą, kokią istoriją 
sugalvojo, kokius taikė techninius sprendimus. 
Pageidautina, kad vaizdo įrašus galėtumėte 
palyginti.

Apžvalga
Šioje dalyje dalyviai rašys laišką ir ruoš 

grupinę instaliaciją.

Trukmė: 2-3 valandos.

Įranga
• Išmanieji telefonai
• Rašikliai, išmanieji telefonai, didelis 

popieriaus lapas (primenantis 
vyniojamąjį popierių), raudonos vilnos 
siūlai.

Baigus vaizdo įrašus, kiekviena grupė 
gaus po laišką. Tačiau yra tik laiško pradžia, 
tarsi laikas būtų nutrynęs prieš kelerius metus 
gauto laiško dalį. Laišką svarbu susieti su stop 
kadro vaizdo įrašo kūrimo procesu ir dalyvių 
sukurtomis istorijomis. Tai gali būti istorijos 
pagrindinio veikėjo rastas laiškas, kurį jis 
kadaise gavo vaikystėje.  Arba laiškas niekada 
nebuvo neišsiųstas ir liko stalčiuje. Dalyviai 
perskaitys laiško pradžią ir užbaigs trūkstamą 
dalį – tačiau kaip? Kaip jis baigiasi? Baigę 
rašyti, dalyviai taip pat gali įrašyti garso įrašą, 
kuriame laišką perskaito. Yra daug galimybių: 
laiškas gali būti apie neapykantos kalbą, tai 
gali būti pagrindinio veikėjo pasakojama 
istorija apie skriaudėją ir auką, kai jie buvo 
maži, arba suaugusiųjų refleksija, kuomet 
jie prisimena patirtas patyčias. 

Paprašykite, kad šiai veiklai dalyviai iš 
anksto pasiruoštų nuotraukų. Paprašykite, 
kad dalyviai (galbūt antros dalies pabaigoje) 
įsikeltų nuotraukų į savo išmaniuosius 
telefonus. Šios nuotraukos turi būti jiems 
svarbios, vaizduojančios reikšmingą vietą 
ar momentą. Šie vaizdai jiems gali priminti 
kažką: emociją, jausmą ar mintį. 

3 DALIS
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Tai gali būti anksčiau fotografuoti vaizdai 
arba dalyviai gali juos nufotografuoti 
būtent šiai veiklai.  

Ant grindų paklokite didelį vyniojamojo 
popieriaus lapą, o dalyviai tegul sustoja aplink 
jį. Kiekvienas dalyvis savo išmanųjį telefoną 
su atvaizdu (ar jų padaryta nuotrauka), kuriuo 
jie nori pasidalinti, padės ant lapo. Galite 
jiems užduoti keletą klausimų, pvz., ką jums 
šis atvaizdas reiškia? Kodėl jį pasirinkote? 
Kaip manote, kodėl tai įdomus turinys, 
kuriuo verta pasidalinti su kitais? Išmanųjį 
telefoną „pririškite“ prie vieno siūlų galo ir 
padėkite ant lapo. Po to kitas dalyvis turės 
ant lapo padėti savo telefoną su atvaizdu 
ir pririšti jį prie ankstesnio. Dalyviai taip vis 
prideda naujų atvaizdų, „pririšdami“ juos prie 
ankstesnių: atvaizdus galėtų sieti tas pats 
jausmas, emocija, užbaigiantis ar tam tikru 
būdu praplečiantis kito dalyvio mintį. Ar yra 

vaizdų, kuriuos galima susieti su ankstesniais? 
Kaip juos galima susieti? Ką reiškia dalintis 
atvaizdu? Užsiėmimo pabaigoje stebėkite 
ir pakomentuokite galutinį rezultatą. Kokia 
prasmė dalintis šiais atvaizdais? Kokiais 
atvaizdais norėtumėte pasidalinti? Kodėl? 
Stebint grupinį darbą gali kilti kitų klausimų.

Pateikdami klausimų ir reflektuodami 
padėsite dalyviams susimąstyti apie 
neapykantos kalbą, susijusią su dalijimusi 
atvaizdais. Socialiniuose tinkluose paskelbti 
atvaizdai dažnai tampa pvz., nusikaltimų 
ir nemotyvuotų išpuolių, žodinių konfliktų 
priežastimi. Atvaizdų aptarimas su dalyviais, 
(pvz., „kodėl, jūsų manymu, šis atvaizdas gali 
pritraukti tam tikrų komentarų?“) yra šios 
veiklos esmė. 

 

153PLAY YOUR ROLE ― UŽSIĖMIMAS NR. 12



Dažnai draugystės poreikį, socialinį pritarimą 
ir riziką tapti neapykantos auka nėra taip 
lengva pastebėti ir išskirti, kas teisinga, o kas 
ne – bandymas pritraukti dėmesį gali sukelti 
netikėtų pasekmių, tačiau paauglystėje tai 
yra būtinas postūmis.
Darbas grupėse, pagarbos ugdymas, 
įsiklausymo ir savitarpio pagalbos skatinimas 
yra būtini.

• „Unravel 2“ anonsas: www.youtube.
com/watch?v=j2TmLrTl6gs

• „Moi, j’attends“ anonsas: www.youtube.
com/watch?v=Ab-ynILmgLw

• Vaizdo įrašas, kuriame rodomi praktiniai 
užsiėmimai  www.youtube.com/
watch?v=l-aGezccIeU

Čia pateikiami du dalyvių laiškų pavyzdžiai, 
kuriuos jie parašė nufilmavę stop kadro vaizdo 
įrašus.

Mielas Viljamai,
Galvojau apie tai, kas man nutiko, ir norėjau 
tau tai papasakoti asmeniškai, tačiau 
pritrūkau drąsos. Todėl tau ir rašau šį laišką. 
Noriu atsiprašyti pirmasis, nes manau, 
kad tokia graži draugystė negali baigtis. 
Tikiuosi, kad perskaitei šį laišką ir mes vėl 
būsime draugais.
Su meile, Goofy.

Labas,
Prisimenu mūsų draugystę. Labai 
atsiprašau, kad turėjai tai iškentėti. Niekada 
nenorėjau, kad nutiktų kažkas panašaus. 
Yra vienas dalykas, apie kurį norėčiau su 
tavimi pasikalbėti. Noriu susitaikyti, nes 
labai tavęs pasiilgau, prisimenu visas 
gražiausias akimirkas, kurias praleidome 
kartu. 
Tikra draugystė kiekvieno žmogaus 
gyvenime yra labai svarbi. Tikras draugas 
niekada nepyksta dėl kvailų dalykų, 
draugas yra visada, ne tik prireikus. Linkiu, 
kad mes vis dar liktume draugais.

Trumpai Šaltiniai / Nuorodos
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Klausimynas

1.1 Ar vaizdo žaidimai gali būti mokymosi priemonė?

Taip  Ne

1.2 Jei į prieš tai esantį klausimą atsakei „taip“, papasakok, ko 
išmokai žaisdamas? (keli pavyzdžiai, kurie tau padės suprasti 
klausimą: žaidimas padeda atsipalaiduoti, įvykdyti misiją, sužinojai 
apie kokį nors istorinį laikotarpį ar architektūros stilių).

 

2.1 Ar sutinki, kad neapykantos kalbą / neapykantos grupes žaidimų 
platformose reikia cenzūruoti? Cenzūra pasireiškia įvairiai: vartotojo 
pašalinimas, automatinis tam tikrų žodžių pašalinimas, galimybė 
„nutildyti“ kitą vartotoją.

Taip  Ne

2.2 Ar tave yra pašalinę iš žaidimo arba „nutildę“? Pateik kitų 
pasiūlymų, kaip sumažinti arba panaikinti neapykantos kalbą žaidimų 
platformose?

 

3.1 Ar tiki, kad neapykantos kalbą galima visai pašalinti iš vaizdo 
žaidimų?

Taip  Ne
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3.2 Kodėl taip manai?
 

4.1 Kaip manai, ar vaizdo žaidimai gali išmokyti žaidėjus nereikšti 
neapykantos kitiems?

Taip  Ne

4.2 Jei atsakei „taip“, koks turėtų būti vaizdo žaidimas, kad išmokytų 
žaidėjus atsisakyti neapykantos kalbos?

 

5.1 Ar neapykantos kalbą reiktų priimti rimtai? Ar neapykantos kalba 
keičia žmones, kurie ją patiria?

Taip  Ne

5.2 Jei atsakei „taip“, paaiškink kaip, tavo nuomone, neapykantos 
kalba veikia žmones, kurie ją patiria? Kaip yra veikiami tie, kurie tą 
neapykantą išreiškia / naudoja?

 

5.3 Jei atsakei „ne“, paaiškink, kodėl taip manai? 
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Užsiėmimas 
Nr. 13

Mes nesame vieni

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

2.1  Bendravimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 
(sąveika)

2.2  Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.4  Bendradarbia-
vimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.5  Tinklo etiketas 
(netiquette)

3.1  Skaitmeninio 
turinio kūrimas

3.2  Skaitmeninio 
turinio 
pertvarkymas 
ir integravimas

5.3  Kūrybiškumas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

• Draugystė
• Saviraiška
• Neapykantos kalba vaizdo 

žaidimuose

11 – 17 m.
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Apžvalga

Užsiėmimas pradedamas vaizdo žaidimo 
„Thomas Was Alone“ (liet. „Tomas buvo 
vienas“) žiūrėjimu. Gali pasirodyti, jog tai – 
paprastas ir nesudėtingas vaizdo žaidimas, 
tačiau iš tikrųjų jis gilus, verčiantis susimąstyti 
apie tai, kaip mes suvokiame savo ir kitų 
asmenybes. Kiekvienas asmuo yra įvairiapusė 
asmenybė: jam negalima priskirti kokio nors 
vieno specifinio bruožo ar savybės. Geriau 
pažindami, suprasdami žmogų, turėsime jam 
daugiau empatijos. Veiklos pradžioje dalyviai 
bando charakterizuoti savo personažą, 
pasitelkdami autoportretą. Vėliau jie kviečiami 
pamąstyti  apie vaizdo žaidimų temas ir 
neapykantos kalbą, su kuria susidūrė žaisdami 
šį žaidimą. Dalyviams siūloma sukurti socialinę 
kampaniją, per kurią jie skleis naujienas ir 
duomenis, arba jie galės pasitelkti „Instagram“ 
ir ten skelbti su tematika susijusias mintis ar 
apmąstymus. Galiausiai dalyviai internetinėje 
platformoje sukurs avatarą, kuris atspindės 
užsiėmimo metu siunčiamą žinią ar mintis, 
kurios, jų manymu, yra svarbios.

Pirmoje užsiėmimo dalyje paprašome, kad 
dalyviai susikurtų po autoportretą. Dažnai ši 
veikla atliekama nenoriai, tačiau portretas yra 
labai „abstraktus“ – sudarytas iš geometrinių 
figūrų, tad neturėtų sukelti daug problemų. 
Dalyviai turės kalbėti apie save, atskleisti savo 
asmenybę. Antroje užsiėmimo dalyje siūlome 
naudoti „Instagram. Paskutinė užsiėmimo 
dalis, avataro kūrimas, gali būti maloni. Tačiau 
kartu tai yra ir viso užsiėmimo refleksija. 

Tikslai

• Suvokti asmenybių sudėtingumą ir  skatinti 
empatiją kitiems žmonėms.

• Išsiaiškinti, kad socialiniai tinklai gali būti 
priemonė teigiamoms ir konstruktyvioms 
žinioms perduoti.

• Gebėti aiškiai ir efektyviai perduoti 
svarbų turinį, susijusį su vaizdo žaidimais 
ir neapykantos kalba.

Turinys
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„Thomas Was Alone“
„Thomas Was Alone“ – tai vaizdo 

žaidimas, kuriame, norint pereiti įvairius 
lygius, reikia išspręsti galvosūkius. Žaidimo 
personažai turi įvairių sugebėjimų, linksmus 
dirbtinius intelektus, susietus su spalvotomis 
geometrinėmis figūromis, turinčiomis 
skirtingas asmenybes. Šios figūros susiduria su 
įvairiais iššūkiais, viena kitai padeda. Vizualiai 
ir mechaniškai – tai paprastas žaidimas, 
tačiau jo turinys ypatingas: dubliavimo ir 
puikaus pasakojimo dėka, veikėjams jaučiama 
empatija. Vaizdo žaidimas yra mokamas ir 
prieinamas daugeliui platformų: „Microsoft 
Windows“, „OS X“, „PlayStation 3“, „PlayStation 
Vita“, „Linux“, „iOS“, „Android“, „Xbox One“, 
„PlayStation 4“, „Wii U“.

Thomas Was Alone yra „indie“ vaizdo 
žaidimas, kurį 2010 m. Mike Bithell sukūrė 
„Game Jam“ metu. Žaidimas, nuo 2012 
m. platinamas pagrindinėms žaidimų 
sistemoms, o su vėlesniais leidimais pasiekė 
ir kitas platformas bei konsoles. Tai žaidimas-
dėlionė su šimtu lygių. Šiame žaidime 
žaidėjas valdo personažus, vaizduojamus 
paprastomis geometrinėmis figūromis – su 
kiekvienai būdinga spalva ir keletu ypatumų: 
Tomas – raudonas stačiakampis, ieškantis 

gyvenimo prasmės, Krisas yra žemas ir platus, 
gebantis patekti į kitiems neprieinamus 
tunelius, Klarė – didelė ir gali plūduriuoti 
vandenyje ir pan. Žaidėjas, norėdamas įveikti 
įvairius iššūkius, pvz., pasiekti aukštas vietas, 
perplaukti tvenkinius, nustumti kliūtis ir t.t., 
gali valdyti įvairius personažus. Norėdami 
įveikti kliūtis, savo jėgas turėsite investuoti į 
skirtingas personažų savybes ir maksimaliai 
jas išnaudoti derindami tarpusavyje. Tai – 
vienintelis būdas pasiekti kiekvieno lygio 
išėjimą.

Nors iš pirmo žvilgsnio gali ir nepasirodyti, 
„Thomas Was Alone“ yra žaidimas apie 
draugystę, bendradarbiavimą, savęs 
priėmimą, įvairovę ir pagarbą. Žaidimą galima 
pereiti per kelią valandų, tačiau jame patirsite 
įdomių ir gilių akimirkų.  Nesvarbu, kad viskas 
vaizduojama geometrinėmis figūromis ir vos 
keletu spalvų: pasakojimas ir dubliavimas 
personažus taip sužmogina, kad prie jų galima 
net prisirišti. 
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„Voki“
Voki – internetinė programinė įranga (www.
voki.com) leidžianti kurti avatarus ir suteikti 
jiems balsą. Ja naudotis yra labai paprasta: 
prisijungę prie svetainės spustelėkite 
„išbandyti“ (angl. „Try it“) ir atsidarysite 
kūrimo įrankį. Kairėje rasite įvairius naudingus 
elementus, skirtus personažo kūrimui: foną, 
bendrą išvaizdą, aprangą ir kitas detales. Taip 
pat galite spustelėti kauliuką,– tuomet avatarą 
sugeneruosite atsitiktinai. Čia taip pat yra iš 
anksto paruoštų įžymybių, gyvūnų, fantastinių 
būtybių personažų ir t.t. Paskutinis mygtukas, 
esantis apačioje kairėje, leis pridėti garsą. 
Parašytą tekstą perskaityti gali automatinis 
balsas arba jį galima įrašyti pačiam, arba 

galima įkelti garso failą. Nemokama versija 
leidžia įrašyti ar įkelti ne ilgesnius kaip vienos 
minutės garso įrašus. Šitaip galima sukurti 
kalbančius ir žinią nešančius avatarus. 
Kūrimo pabaigoje avataru galite pasidalyti 
– paspauskite „išsaugoti“ per „Facebook“, 
„Twitter“, el. paštą arba tiesiog pasidalinkite 
nuoroda.
Svetainėje taip pat rasite patarimų ir 
programų, kaip „Voki“ naudoti mokymo tikslais.
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Šiuo užsiėmimo metu (bent jau pradžioje), 
paprašome, kad dalyviai papasakotų apie 
savo asmenybes. Tikėtina, kad refleksijos 
metu kas nors atsivers dar labiau. Išklausykite 
dalyvius ir jų nekritikuokite: tiesiog veskite 
diskusiją ir tarpininkaukite. Kai kuriems šitaip 
atsiverti nelengva, todėl turime sukurti saugią 
ir draugišką aplinką, kurioje visi gerai jaustųsi. 
Antroje ir trečioje dalyse svarbu dalyviams 
padėti ieškoti informacijos užsiėmimo tema. 
Svarbu trumpam „sulėtinti“ dalyvių darbą 
su „Instagram“ ir pasistengti, kad jie gerai 
apmąstytų, ką jie ketina skelbti ar bendrinti. 
Svarbu, kad dalyviai suprastų, jog įrašų turinys 
kartais būna nerimtas, o kartais – priešingai, – 
labai rimtas ir svarbus. Ir tai neturėtų stebinti. 

Šią veiklą galite pradėti nuo trumpo dalyvių 
prisistatymo, iš karto perkeliančio į vieną iš 
užsiėmimo temų. Dalyviams pasakius vardus 
(jei jų nepažįstate), paprašykite, kad jie save 
prisistatytų būdvardžiu, apibūdinančiu jų 
asmenybę. Skatinkite, kad dalyviai šiek tiek 
pamąstytų ir pateiktų kitokių būdvardžių nei 
„geras“. Trumpo prisistatymo pabaigoje dalyvių 
galite paklausti, ar įmanoma save pristatyti 
įvardinant tik vieną savo asmenybės bruožą. 
Kiekvienas žmogus turi įvairių bruožų ir savybių, 
todėl jis kaip asmenybė yra unikalus. Tuomet 
dalyviams pasakykite, kad visi kartu žiūrėsite 
vaizdo žaidimą ir bandysite suprasti, apie ką jis.

Užsiėmimą siūlome pradėti vaizdo žaidimu 
„Thomas Was Alone“. Svarbu pradėti nuo žaidimo, 
nes galėsite pamatyti tam tikras dalyvių 
reakcijas. Pvz., įdomu stebėti, kaip dalyviai 
interpretuoja žaidimą, jo veikėjus ir situacijas; 
jų aiškinimas gali atitikti mūsų numatytą arba 
gali skirtis ir mus nustebinti. Leiskite jiems savo 
tempu, savarankiškai stebėti, kas vyksta ekrane. 
Kitą vertus, dalyviams galite pateikti ir savo 
interpretaciją, pabrėždami, kad autorius būtent 
šiam tikslui ir sukūrė visą žaidimo istoriją. 

Priklausomai nuo žaidimo platformos, 
organizuokite trumpas žaidimų sesijas, kuriuose, 
paeiliui žaisti galėtų visi dalyviai. Vienam 
dalyviui žaidžiant, paprašykite, kad likusieji 
atidžiai stebėtų. Galite paprašyti, kad jie ant 
lipnių lapelių parašytų pastabų, kurios kyla 
stebint. Jie taip pat gali aprašyti ką jaučia, kas 
žaidime, jų nuomone, turi prasmę, svarbesnę 
nei galvosūkiai ar lygių perėjimas. Leiskite 
dalyviams žaisti tol, kol žaidimo pagrindinis 
veikėjas sutiks kitus personažus, – tuomet 
galėsite apibūdinti jų asmenybes.

 

1 DALIS

Apžvalga
Šioje dalyje pristatykite vaizdo žaidimą 

„Thomas Was Alone“ ir pasiūlykite, kad dalyviai 
padarytų savo autoportretą. 

Trukmė: 2 valandos

Medija
Vaizdo žaidimas „Thomas Was Alone“

Įranga
„Thomas Was Alone“ paleisti skirta platforma 

(konsolė ar kompiuteris) arba kompiuteris vaizdo 
įrašams rodyti; baltas popieriaus lapas, žirklės 
ir klijai; rašiklis ir lipnūs lapeliai. 
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Džonas yra šiek tiek arogantiškas ir 
atsiskyręs, tačiau jam labai rūpi 
kitiems pademonstruoti savo įgūdžius 
(ypač šokinėti) ir būti matomam. 
Nepaisant to, jis labai rūpinasi savo 
draugais, tapdamas ištikimiausiu ir 
dėmesingiausiu bendražygiu.

Sara  grupėje mažiausia, net dar 
mažesnė už Krisą. Tačiau ji pasižymi 
dideliu ryžtu ir stiprybe, leidžiančia 

pašokti itin aukštai – dažniausiai net aukščiau 
už Džoną. Ji taip pat gali nueiti ten, kur negali 
kiti.

Tomas mano, kad visi sunkumai, su 
kuriais jis susiduria, yra iššūkis – tarsi 
pasaulis jį išbandytų. Jis nori įrodyti, 
kad iššūkį priima. Kaip veikėjas, jis yra 

sumišęs, taip pat turi viską žinoti (turi obsesinį-
kompulsinį sutrikimą).

Klarė  nori tapti super heroje. 
Jai reikia tinkamo vardo ir super 
piktadario, su kuriuo galėtų kovoti. 
Jai visada reikia pademonstruoti, 

kad turi super galių ir ji yra sąžininga. Klarei 
iš pradžių liūdna, nes jaučiasi nenaudinga: ji 
už kitus lėtesnė ir nepašoka aukštai. Tuomet ji 
sužino, kad tik ji vienintelė geba plūduriuoti, ir 
gali kitiems padėti juos perplukdydama. Nuo 
tos akimirkos ji rūpinasi savo bendražygiais 
ir jaučia atsakomybę už jų saugumą.

Krisas, mažas kvadratas, yra ciniškas 
ir išdidus: jis tiki, kad ir be aukštesnių 

ir stipresnių kvadratų ar stačiakampių 
pagalbos gali padaryti bet ką. Iš pradžių 
jis nekenčia Tomo, tačiau istorijos eigoje jis 
supranta, kad Tomas jį papildo.

Laura turi žemą savivertę. 
Mano, kad visi, ją pažįstantys, 
nori jos atsikratyti. Krisas ją 

įsimyli, o Laura įrodo esanti pagrindinė grupės 
dalis, nes pasitarnauja kaip postūmis kitiems 
įveikti kliūtis.

Džeimsas atrodo kaip Tomas, tačiau  
„apverstas“: jis yra žalias, o gravitacija jį 
veikia atvirkščiai. Jis teigia, kad daugelis 

kitų DI (dirbtiniai intelektai – kiti kvadratai) 
juokiasi iš jo spalvos ir elgesio. Kai jis sutinka 
Tomą, kiti pradeda suprasti, kad jis nėra toks 
jau blogas, o pats jis pradeda save priimti tokį, 
koks yra – net jei jis ir lieka šiek tiek „keistas“ 
kitų akyse.
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„Thomas Was Alone“ - PERSONAŽAI
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Paprašykite, kad dalyviai, naudodami 
išk i rptomis f igūromis (k vadratais  i r 
stačiakampiais) sukurtų savo autoportretus. 
Žinoma, tai bus supaprastintas, simbolinis 
autoportretas, nes jį sudarys iškirptos ir 
ant lapo suklijuotos geometrinės figūros. 
Svarbiausia čia dalyvių pasirinkimai – kokias 
geometrines figūras jie pasirinks sau apibūdinti. 
Paprašykite, kad jie panaudotų bent dešimt 
figūrų, tačiau kokias išsirinks, priklauso nuo 
pačių dalyvių. Dalyviams pasakykite, kad figūras 
pasirinktų priklausomai nuo to, kaip tiksliai 
jos apibūdina jų asmenybę. Pavyzdžiui, ar jie 
jaučiasi tokie nesaugūs kaip Laura, truputį 
nesuprasti kaip Džeimsas, bet taip pat trokšta 
šiek tiek pademonstruoti savo sugebėjimus 
kaip Džonas? Autoportretui jie gali panaudoti 
penkis ilgus rausvus stačiakampius (Laura), 
tris trumpus žalius stačiakampius (Džeimsas) 
ir du ilgus geltonus stačiakampius (Džonas). 
Naudodamiesi šiomis figūromis, jie galės 
sukomponuoti savo portretą (stačiakampiai 
gali būti nosis, burna, antakiai ir t.t...). Gali būti, 
kad kažkas norės save apibūdinti tik dviejų 
tipų figūromis (o gal tik vienos), o kažkas kitas – 
visomis. Svarbu, kad dalyviai skirtų pakankamai 
laiko aprašymams perskaityti ir pagalvotų, 
kokios figūros juos galėtų geriausiai atstovauti.

Dalyviams baigus autoportretus, paprašykite 
grįžtamojo ryšio. Apžiūrėkite dalyvių darbus 
ir pasiteiraukite, ar kas nors norėtų visiems 
parodyti savo autoportretą ir paaiškinti, kaip ir 
kodėl figūros atskleidžia jų asmenybes. Žinoma, 
ne visi norės pasisakyti, kažkas gali pasijausti 
nepatogiai; gerbkite tai, padėkokite už atliktą 
darbą.

Pirmoje dalyje pristatėte skirtingų 
asmenybių temą – kokie sudėtingi būna 
žmonės, kaip sudaryti personažai ir kaip 
įdomu visa tai atrasti. Tai dalykai, kuriuos 
bendraujant internete reikia visada atsiminti: 
kitoje ekrano pusėje esančio asmens dažnai 
nepažįstame – galbūt jis jautrus tam tikroms 
temoms, o neteisingi žodžiai gali jį lengvai 
įžeisti. Anapus sužmoginto avataro slypi 
nepažįstamas žmogus – jis turi silpnybių, 
tačiau jį vis tiek reikia gerbti. Kita veikla 
dalyviams leis aptarti temas apie įžeidimus 
ir neapykantą, su kuria susiduriama žaidžiant, 
o, svarbiausia, bus aptarta, kaip suaugusius 
supažindinti su šia problema ir jos galimais 
sprendimais.
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Apžvalga
Šioje užsiėmimo dalyje dalyviai kurs tekstus 

apie vaizdo žaidimų pasaulį, o po to jį bendrins 
socialiniuose tinkluose.

Trukmė: 2,5 valandos.

Medija
„Instagram“, „Facebook“, kiti socialiniai 

tinklai

Įranga
Išmanieji telefonai (arba kompiuteriai)

Susitikimų su mokiniais Italijoje metu, 
vykdant šį projektą paaiškėjo, kad suaugusius 
ir vaizdo žaidimus sieja tam tikras ryšys. 
Mokiniai manė, kad suaugusieji apie vaizdo 
žaidimų pasaulį žino labai mažai ar net 
išvis nieko nežino; jie taip pat manė, kad 
suaugusieji negali suprasti šios temos. 
Dažnai jiems vieninteliai informacijos šaltiniai 
yra žiniasklaida. Tačiau ji dažnai šią temą 
nagrinėja paviršutiniškai, skandalingai ar net 
demonizuodama. Mokiniai taip pat išreiškė 
susidomėjimą ir norą suaugusiuosius (tėvus 
ir mokytojus) geriau informuoti apie žaidimų 
pasaulį, kuriame slypi daug įdomių dalykų, 
kūrybinio ir švietimui tinkamo potencialo. 

Jei norite, pradėkite antrą dalį diskusija 
šia tema ir išklausykite dalyvių nuomones bei 
samprotavimus. Jų mintis galite užrašyti ant 
lentos, nes vėliau jos gali praversti.

Suskirstykite dalyvius į dvi grupes. Tegul 
kiekviena grupė įsivaizduoja socialinių tinklų 
įrašą, kuriame bus pasakojama apie vaizdo 
žaidimų pasaulį ir suaugusiuosius. Įrašuose 
gali atsispindėti gyvenimiška patirtis, internete 
rastos ar draugų išgirstos istorijos, tyrimų ar 

laikraščių straipsniai. Veiklos tikslas –geriau 
supažindinti suaugusiuosius su paauglių 
ir vaizdo žaidimų pasauliu, jame esančia 
neapykantos kalba, galimais sprendimais, 
geromis naujienomis žaidėjų bendruomenėse 
ir t.t. Grupės tyrimus atliks išmaniaisiais 
telefonais (arba kompiuterių klasėje) ir rinks 
naujienas bei duomenis.

Ši veikla gali būti labai įvairi; ją galima 
išplėsti ir už užsiėmimo ribų. Čia pateikiame 
keletą idėjų ir pasiūlymų.

Jeigu veikloje dalyvauja mokiniai, jų 
pranešimus mokyklos gali paskelbti savo 
socialiniuose puslapiuose. Vaikai ieškos su 
šia tema susijusių faktų, naujienų, duomenų ir 
informacijos trumpiems pranešimams kurti, o 
vėliau jais pasidalys. Tad iš pradžių jie parengs 
trumpą tekstą su aiškiu turiniu, ir nuspręs, ar į 
straipsnį pridėti paveikslėlį, nuorodą ir t.t. Visus 
pranešimus galėtumėte pažymėti tokiu pačiu 
grotažodžiu („hashtag“) (pvz., #gamesfact 
arba #stophatespeechinvideogames). Šitaip 
visus įrašus sutrauksite į vieną paiešką ir 
galėsite sukurti savitą teminių straipsnių 
kolekciją. Visų pranešimų nebūtina paskelbti 
tuo pačiu metu, tačiau juos galima suplanuoti. 
Dalyviams norint, įrašus jie gali atnaujinti iš 
savo asmeninių kanalų ar paskyrų.

Kita idėja – darbas tik su vaizdo žaidimų 
duomenimis. Ką suaugusieji norėtų sužinoti 
apie vaizdo žaidimus ir neapykantos 
kalbą? Kokius duomenis jie laiko svarbiais? 
Kiekvienam klausimui reiks atlikti po tyrimą 
(kiekviena grupė užduos po skirtingą klausimą) 
ir taip rinks duomenis. Vėliau duomenys 
bus pateikiami kiek įmanoma aiškiau – su 
schemomis, grafikais, brėžiniais.

Kita idėja – naudoti turinį, sukurtą 
nacionaliniam projektui #nodrugstobecool, 

 

2 DALIS
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kuriam „Centro Zaffiria“ sukūrė naudingų 
įrankių. Dalis iš šių įrankių – specialiai projektui 
sukurti „Instagram“ profiliai. Tai įsivaizduojamų 
personažų profiliai (sukurti pagal literatūros 
veikėjus), sukurti seminaruose ar klasių 
užsiėmimuose, pasitelkiant populiarų socialinį 
tinklą. Svarbu pabrėžti , kad dažniausiai 
naudojamas Tonino „Instagram“ profilis (@
tonino.the.boss), nes Tonino jau buvo projekto (ir 
su projektu susijusios, „Centro Zaffiria“ sukurtos 
nemokamos programos italų kalba „Ehi, Tonino!“) 
pagrindinis veikėjas. Susidomėję seminaro 
vadovai gali rašyti adresu info@zaffiria.it kad 
gautų prieigą prie profilio ir galėtų juo naudotis.

Veiklos pavyzdys: Tonino sužinojo, kad 
jo draugas, žaisdamas „Fortnite“, įžeidinėja 
klasės draugą; todėl Tonino per „Instagram“ 
norėtų padaryti ką nors gero; tačiau kaip jis 
galėtų tai padaryti? Savo įrašuose jis norėtų 
paaiškinti neapykantos kalbą vaizdo žaidimuose, 
taip pat sudominti savo sekėjus, paskatinti 
suaugusiuosius daugiau sužinoti apie vaizdo 
žaidimus, dalytis linksmais ir nesmurtiniais 
vaizdo žaidimais ir t.t. Per Tonino personažą, 
grupės galėtų jo (viešame) profilyje sukurti 
bendrinamus įrašus, o po to šiuos įrašus galėtų 
atnaujinti savo asmeniniuose kanaluose ar 
profiliuose.

Ši veikla galėtų tapti reguliaria – kelias 
valandas per savaitę skirti laiko atlikti tyrimą 
ir paskelbti naujų įrašų.  Jei dalyviai kartu 
kurs ir tarpusavyje lygins savo  

 

3 DALIS

Apžvalga
Šioje veiklos dalyje, dalyviai kurs avatarus-

įrašų nešėjus.

Trukmė: 1,5 valandos.

Medija
Internetinė programinė įranga „Voki“.

Įranga
Kompiuteris, skirtas demonstruoti „Voki“; 

baltas popieriaus lapas; išmanieji telefonai ar 
kiti įrenginiai, galintys paleisti „Voki“.

Paskutinė veikla skirta apibendrinti užsiėmimo 
temas ir diskusijas. Šioje veiklos dalyje naudosime 
„Voki“ internetinę programinę įrangą – tiesiogiai 
internete naudojamą įrankį, leidžiantį kurti 
animuotus avatarus. „Voki“ nemokama, tačiau, 
palyginus su mokama versija, nemokamos 
versijos garso takelių ilgis negali viršyti vienos 
minutės (kaip garsą įterpti paaiškinta vėliau).
„Voki“ galima sukurti visur pritaikomą animacinį 
personažą: pagrindiniame puslapyje spustelėję 
„try it“ (liet. „išbandyti“), atsidarysite kūrimo įrankį. 
Su kairėje pusėje esančiais įrankiais galite 
pasirinkti įvairius avataro išvaizdos elementus: 
veikėjo tipą, veido bruožus, drabužius, foną ir 
pan. Paskutinis mygtukas pridės garsą. Pridėti 
galima įvairiai: parašytą tekstą programa gali 
perskaityti, galima įrašyti savo balsą arba įkelti 
anksčiau įrašytą garso failą tiesiai iš kompiuterio. 
Sukūrę avatarą (atlikę visus pakeitimus ir 
pridėję norimą garsą), paspauskite „save“ (liet. 
„išsaugoti“); tuomet animacija galėsite dalintis 
per „Facebook“, „Twitter“, nusiųsti el. paštu ar 
tiesiog pasidalinti nuoroda.
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Žiūrovams reikia nuspausti „play“ (liet. 
„groti“), kad išgirstų pranešimą.

Kad visi dalyviai gerai matytų, išbandykite 
„Voki “ per kompiuterį , prijungtą prie 
projektoriaus. Kartu eksperimentuokite su 
įvairiais sprendimais, personažais, fonu, 
išbandykite įvairius balsus ir paaiškinkite, 
kaip išsaugoti ir dalintis animacija. Tuomet 
dalyvius suskirstykite į grupes (ar poras) ir 
kiekvienai skirkite užduotį, kad sukurtų po 
avatarą. Bet atminkite, kad avataro nešama 
žinutė ir jos pasidalijimas yra svarbiausia. 

Visų pirma, dalyvių galite paklausti, ką 
reiškia „avataras“, kaip jį pasirinko, ką jis 
vaizduoja ir ar kas nors norėtų įvardyti kokį 
nors avatarą (pavyzdžiui, iš vaizdo žaidimo). 
Tuomet dalyvius paskatinkite, kad sukurtų 
svarbų (ne ilgesnį nei minutės) pranešimą – 
apie tai, kas juos ypač sudomino užsiėmimo 
metu arba kurias mintis, apmąstymus svarbu 
paskleisti. Anksčiau rasta informacija apie 
neapykantos kalbą vaizdo žaidimuose ar 
suaugusiuosius, jų žinias apie vaizdo žaidimus, 
galėtų tapti puikiu šaltiniu informacijai.

Priklausomai nuo grupės, jai galima skirti 
daugiau ar mažiau savarankiškumo. Tai 
priklauso nuo dalyvių. Po to, naudodamiesi 
išmaniaisiais telefonais ar kitais prieinamais 
prietaisais, grupė sukurs savo avatarus. 
Patariame, kad paprašytumėte, jog dalyviai 
pirmiausia parašytų savo pranešimus ant 
popieriaus. Tai leis jiems ramiai aptarti jo 
turinį, o vėliau perskaityti įrašymo metu.

Pabaigusios darbą grupės nusiunčia 
nuorodas užsiėmimo vadovui, kuris per 
projektorių visiems parodys dalyvių kūrinius. 
Dabar dalyviai taip pat galės pasidalyti savo 
pranešimais su kitais.

Išklausykite ir pakomentuokite dalyvių 
pranešimus, paprašykite, kad jų autoriai 
paaiškintų savo pasirinkimą tiek dėl avataro 
išvaizdos, tiek dėl pranešimo turinio. Ši veikla 
– puikus būdas užsiėmimui užbaigti ir kartu 
apgalvoti jo metu iškilusias temas.
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Empatija, kitų supratimas yra gera  priemonė 
ugdyti atsargų, malonų, teisingą bendravimą. 
Jei suprasime, koks sudėtingas yra žmogus, 
žodžius rinksimės atsargiai, žinosime, kad 
įskaudinti kitą žmogų yra visai nesunku. Svarbi 
žinia yra ta, kad  žaidimas gali pasiūlyti įdomių  
idėjų; kad  žaidimai gali būti tapti naudingais ir 
įdomiais įrankiais. Kitos kasdienės priemonės, 
pvz., „Instagram“, gali tapti efektyviomis 
komunikacijos priemonėmis. Todėl svarbu 
parodyti, kad šios priemonės gali skleisti ne 
tik neapykantą ir diskriminaciją, bet gali būti 
ir gerosios patirties bei teigiamų pranešimų 
nešėjos.

Jei negalite žaisti vaizdo žaidimo „Thomas 
Was Alone“, atsidarę šias nuorodas galite 
pamatyti žaidimo pristatymą ir eigą:
• www.youtube.com/watch?v=5K4zjNtQ3y8
• www.youtube.

comwatch?v=YDaa3Cq6c7M

Šioje nuorodoje galite žaisti pirmąją 
„Thomas Was Alone“ versiją. Tačiau tai – 
preliminari versija, kurioje neatsiskleidžia 
personažų kompleksiškumas ir pati istorija, 
trūksta dubliavimo. Tačiau įdomumo dėlei 
galite išbandyti žaidimo dėlionės veikimo 
mechaniką, jei tikrai neturėjote galimybės 
prieš tai išbandyti žaidimo: www.gameshot.
org/?id=5334

Šioje nuorodoje rasite nemokamą 
demonstracinę versi ją ,  kurią galite 
atsisiųsti www.mikebithellgames.com/
thomaswasalone/

Trumpai Šaltiniai / Nuorodos
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Užsiėmimas 
Nr. 14

Neapykanta

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

1.2  Duomenų, 
skaitmeninio 
turinio bei 
informacijos 
vertinimas

1.3  Duomenų, 
informacijos ir 
skaitmeninio 
turinio 
valdymas

2.2  Dalijimasis 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.4  Bendradarbia-
vimas 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas

2.5  Tinklo etiketas 
(netiquette)

3.1  Skaitmeninio 
turinio kūrimas

4.2  Asmens 
duomenų 
apsauga ir 
privatumas

4.3  Sveikatos 
ir gerovės 
apsauga

5.2  Poreikių 
nustatymas ir 
technologiniai 
sprendimai

• Neapykanta
• „Heiteris“
• Eristika
• Neapykantos kalba
• Įsijautimas
• Kabinos efektas

15-18 m. paaugliai.
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Apžvalga

Tikslas

Pagrindinis užsiėmimo tikslas –suprasti, kas tai 
yra neapykanta, jos priežastis ir kovos būdus. 

Reikalavimai

• „Mentimeter“ programėlė

Darbo metodai
 

• „Smegenų šturmas“
• Diskusija
• Pristatymas
• Filmas
• Projektavimas
• Minčių žemėlapis
• Darbas su tekstu – analizė

Užsiėmimo tikslas - neapykanta, jos priežastys 
ir aplinkybės, „heiterių“ veiksmų motyvacija, 
neapykantos paplitimo mastas. Dalyviai 
susipažins su „heiterio“ apibrėžimu, sužinos, kaip 
atpažinti neapykantą, kaip atskirti neapykantos 
kalbą ir kritiką. Sužinos, kokios aplinkybės yra 
palankios reikštis neapykantos kalbai, išmoks, 
kaip į ją reaguoti. Užsiėmimo pabaigoje 
dalyviai  sukurs reklamos kampaniją, kurios 
tikslas yra kovoti su neapykanta. 

Atkreipkite dėmesį

Citatose, parinktose analizei, yra žodžių, kurie 
gali būti laikomi įžeidžiančiais.

1 DALIS

2 DALIS

Darbo metodai

• Pasisveikinimas. Užsiėmimo darbotvarkė. 
Užsiėmimo tikslas.

• 30 min.
• Pristatymas „Žaidybinimas prieš 

neapykantos kalbą“
• Pokalbis
• Projektorius, ekranas / lenta.

• Įžanga. Darbas su „Mentimeter“ programėle; 
bandymas atsakyti į  k lausimą: Ar 
neapykanta yra paplitusi?

• 15 min.
• „Mentimeter“ programėlė
• Darbas su programėle, pokalbis
• Projektorius, ekranas / lenta, kompiuteris su 

interneto prieiga, mobilieji telefonai.

Užsiėmimas prasideda pasitelkus interaktyvią 
programėlę, kurią pasitelkę dalyviai atsako 
į klausimus (pavyzdžiui,  „Mentimeter“, ar 
kita). Mokytojas / mokymų vadovas užduoda 
dalyviams klausimus: Ar kada nors susidūrėte 
su smurtu? Ar buvote smurto liudininku? Ar 
buvote smurto auka? Ar buvote agresoriumi? 
Apklausa anoniminė , todėl naudojama 
programa turi užtikrinti anonimiškumą. Po 
to aptariami rezultatai, mokytojas / mokymų 
vadovas juos pakomentuoja, atkreipdamas 
dėmesį į reiškinio mastą (pvz., jis sako: vienas 
iš keturių asmenų sėdinčių šiame kambaryje 
tapo smurto internete auka. Tada paprašo 
dalyvių po vieną skaičiuoti iki keturių, ir tas, 
kuris sako „keturi“ atsistoja. Tikslas – iliustruoti 
problemos mastą, parodyti, kad tai nėra kažkas, 
kas „mūsų neliečia“).
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3 DALIS

4 DALIS

 

• Darbas su Arthur Schopenhouer tekstu 
„Ginčo menas“ 

• 15 min.
• Darbas su tekstu, pokalbis
• Priedas Nr. 1.

Užsiėmimo pradžioje mokytojas / mokymų 
vadovas padalina dalyviams ištrauką iš 
Arthur Schopenhauer kūrinio „Ginčo menas“ 
(priedas Nr. 1) ir paprašo ją perskaityti. Po kelių 
minučių jis užduoda dalyviams klausimus: 
Kokius argumentus naudoja Schopenhauer? 
Koks yra argumentų, nukreiptų į asmenį (ad 
persoam), tikslas? Ar jie veiksmingi? Ką nori 
pasiekti „agresorius“? Mokytojas/ mokymų 
vadovas kreipia pokalbį taip, kad dalyviai 
pastebėtų, jog oponento žodinio išpuolio 
strategija nėra nauja, kad ji yra įprasta, ir dabar 
tiesiog lengviau prieinama dėl to, kad internetas 
yra labai paplitęs.

• Šešiakampio metodo (skirtumas tarp 
neapykantos ir neapykantos kurstymo) 
taikymas.

• 25 min.
• Iš anksto paruošti šešiakampiai (priedas 

Nr. 2), pristatymas, kompiuteris su interneto 
prieiga, ekranas, projektorius.

Šešiakampio metodas naudojamas parodyti 
skirtumą tarp neapykantos ir neapykantos 
kurstymo. Mokymų vadovas / mokytojas 
padeda pirmąjį šešiakampį, ant kurio užrašyta 
„neapykanta“, stalo viduryje. Tada dalyviai ant 
kitų šešiakampių užrašo viską, kas, jų manymu, 

yra susiję su neapykanta. Po kelių minučių 
mokytojas / mokymų vadovas pakomentuoja 
užrašus. Jis išrenka tuos šešiakampius, kuriuose 
yra žodžiai, susiję su neapykantos kurstymu, 
paaiškina,  kas yra neapykantą kurstanti kalba 
ir kas yra neapykanta.  

5 DALIS

• Veiklos tikslas – parodyti skirtumą tarp 
neapykantos ir kritikos.

• 10 min.
• Darbas su internete rastais teiginiais, 

pokalbis
• Atspausdinti lapai su interneto vartotojų 

pareiškimais, kuriuose yra neapykantos 
ir kritikos pavyzdžių.

Mokytojas / mokymų vadovas paaiškina 
skirtumą tarp kritikos ir neapykantos. Jis 
pateikia įvairių pavyzdžių (tai gali būti tiek 
internete rasti tekstai, tiek paties sukurti 
pavyzdžiai) ir paprašo dalyvių padalinti 
tekstus į dvi grupes: neapykanta ir kritika. Žodis 
„neapykanta“ šiandien yra per daug dažnai 
vartojamas, kai kiekvienas kritiką išreiškiantis 
komentaras pavadinamas „neapykanta“.
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6 DALIS

 

• „Heiterio“ paveikslas
• 45 min.
• Pokalbis, koliažo kūrimas
• Kanceliarinės priemonės

Mokytojas / mokymų vadovas klausia, 
kaip atrodo ir elgiasi tipiškas „heiteris“. Kaip 
dalyviai įsivaizduoja „heiterį“? Koks tai žmogus? 
Dalyviai padalinami į grupes ir kuria koliažą. 
Baigę pristato ir aptaria darbus. Greičiausiai, 
koliažas, kurį jie sukurs, bus labai stereotipinis. 
Visuomenėje vyrauja požiūris, kad „heiteriai“ 
yra nusivylę, vieniši asmenys, kuris „kerštauja“ 
pasauliui. Kita veikla yra skirta parodyti visiškai 
kitokį jo paveikslą.

7 DALIS

8 DALIS

• Sukurti minčių žemėlapį, kuris iliustruoja 
priežastis, kodėl neapykanta yra toks 
dažnas reiškinys.

• 20 min.
• Programa, skirta kurti minčių žemėlapius, 

pvz.,  „Mindly“.
• Minčių žemėlapis, pokalbis.
• Kompiuteris su interneto prieiga, ekranas, 

projektorius.

Sukurti minčių žemėlapį (popieriuje arba 
naudojant programą, pvz., „Mindly“. Pastaruoju 
atveju mokytojas / mokymų vadovas pildo 
žemėlapį, o dalyviai jį gali matyti ekrane). 
Minčių žemėlapyje dėmesys sutelkiamas į 
neapykantos internete paplitimo priežastis. 
Mokytojas, mokymų vadovas paskatina 
dalyvius laisvai kalbėti šia tema ir užrašo jų 
mintis minčių žemėlapyje.  Tuo pačiu metu 
užsiėmimo vadovas siekia pakreipti pokalbį 
taip, kad būtų aptarti tokie elementai kaip 
anonimiškumas, nuolatinė prieiga prie aukų, 
noras būti žvaigžde, jokio kontakto su auka 
realiame gyvenime. 

• Neapykantos paplitimas internete, 
neapykantos universalumas, 
stereotipinio „heiterio“ įvaizdžio 
dekonstrukcija.

• 10 min.
• „Power point“ pristatymas
• Atvejo analizės
• Pristatymas arba atspausdinti 

neapykantos teksto pavyzdžiai

Atvejo analizė. Mokytojas / mokymų vadovas 
pateikia iš anksto paruoštus neapykantos 
pavyzdžius (arba parodo skaidres, arba 
išdalina atspausdintus lapus). Pavyzdžiai 
turėtų būti atrinkti tokie, kad dalyviai suprastų, 
jog neapykantos kalbos pavyzdžių yra ne tik 
tarp jaunimo, bet ir tarp mokytojų, teisininkų, 
automobilių mylėtojų ir kitų grupių žmonių. 
Neapykanta paplitusi tiek tarp vyrų, tiek 
moterų, jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų.  

Tai įprastas reiškinys, todėl neteisinga manyti, 
kad tik jauni ar prastai išsilavinę žmonės ją 
skleidžia. Norint suprasti šį reiškinį, būtina 
atsisakyti stereotipų. 
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9 DALIS

• Empatijos ugdymas.
• 25 min.
• Bendravimo programa (pvz., „Hangouts“, 

„Messenger“ grupė)
• Empatijos ugdymas, pokalbis
• Dalyvių mobilieji telefonai

Empatijos ugdymas. Dalyviai pasidalina į 
dvi grupes. Jos sėdi dviem eilėmis. Kėdės 
sudedamos taip, kad dalyviai sėdėtų nugara 
vienas į kitą. Dalyviai dirba pasitelkdami 
bendravimo programą, pvz., „Messenger“ 
grupę (arba bet kurią kitą programą; 
pasirinkimas paliekamas mokytojo / mokymų 
vadovo nuožiūrai). Iš pradžių pirmoji grupė 
atlieka „heiterio“ vaidmenį, kitos grupės 
užduotis yra gintis. Per tą laiką dalyviai 
negali atsisukti, pažiūrėti vienas į kitą ir pan. 
Jei reikia, dalyviai gali sėdėti už sienelės. 
Mokytojas / mokymų vadovas pradeda 
susirašinėjimą programoje (bet kuria tema) 
ir prašo dalyvių tęsti. Užsiėmimo vadovas 
pasitraukia ir atlieka stebėtojo vaidmenį. 
Pasibaigus paskirtam laikui grupės pasikeičia 
vaidmenimis - „heiteriai“ tampa aukomis, 
o aukos – „heiteriais“. Po užduoties dalyvių 
prašoma pakomentuoti, ar buvo lengva / 
sunku atlikti šiuos vaidmenis. Kaip jie jautėsi? 
Ką jie galvojo? Kalbama apie jausmus ir 
įspūdžius. Mokytojas / mokymų vadovas 
paprašo dalyvių atsisukti ir pasižiūrėti vienas 
į kitą. Vėlgi, pirmoji grupė yra „heiteriai“, o kita 
grupė – aukų. Po kelių minučių dalyviai vėl 
pasikeičia vaidmenimis. „Heiterių“ užduotis 
yra pulti, o aukų – gintis. Kai pratimas baigiasi, 
dalyvių paklausiama, koks buvo skirtumas tarp 
šių dviejų užduočių. Greičiausiai pasirodys, kad 
antroji dalis buvo sunkesnė, nes kai matome 
auką, girdime jos atsaką, matome veido 
išraiškas, nėra lengva įžeidinėti.

 

10 DALIS

• Sukurti vadovą su patarimais, kaip kovoti 
su neapykanta.

• 15 min.
• Pokalbis, „smegenų šturmas“
• Lenta, rašymo reikmenys

Pokalbis. Su dalyviais kalbamasi, kaip kovoti 
su neapykanta, kaip į ją reaguoti. Mokytojas/ 
mokymų vadovas užrašo dalyvių mintis ant 
lentos, skatina dalyvius diskutuoti:
• Kodėl reagavimas į puolimą puolimu nėra 

gera idėja (nes skatina smurto ratą, kuris 
niekada nesibaigia);

• Kodėl  geriausias atsakas į neapykantą yra 
nereaguoti; kodėl tai yra pats efektyviausias 
būdas (nes „heiteriui“ anksčiau ar vėliau 
atsibos);

• Kiti reagavimo į neapykantą būdai: 
užblokuoti agresorių; tai galite padaryti 
daugumoje interneto svetainių; pranešti 
platformos/ tinklapio administratoriui/ 
moderatoriui, kuris pašalins „heiterį“ iš 
grupės ir/ arba jį blokuos;

• dokumentuoti veiksmus, prieštaraujančius 
įstatymui, (prieš pašalinant „heiterį“ ar 
blokuojant jį, svarbu padaryti ekrano 
nuotraukų);

• paprašykite specialistų pagalbos, pvz., 
mokytojų, mokyklos psichologo, tėvų, kitų 
asmenų, kuriais pasitikite.
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11 DALIS

• Filmas, kaip reaguoti į neapykantą
• 20 min.
• Filmas
• Filmas, pokalbis, mokymai
• Kompiuteris su interneto prieiga, ekranas, 

projektorius

Filmas. Mokytojas (mokymų vadovas) 
p a rodo f i l m ą :  w w w.yo u tu b e . co m/
watch?v=7oKjW1OIjuw ir su dalyviais aptaria jį. 
Dalyviai pasidalina į 5 poras ir išbando įtampą 
mažinančias taisykles. Po to poros dalyviai 
keičiasi vaidmenimis. Kai atlieka užduotį, 
mokytojas / mokymų vadovas paklausia, kuri 
pora sugebėjo „įveikti“ „heiterį“, ir ar metodas 
buvo sėkmingas.

 

12 DALIS

13 DALIS

• Filmas apie veiksmingą socialinę kampaniją 
prieš neapykantą.

• 15 min.
• Filmas
• Filmas, pokalbis
• Kompiuteris su interneto prieiga, ekranas, 

projektorius

Filmas. Parodomas filmas apie socialinę 
kampaniją prieš neapykantą. Kampanija 
turėtų būti gerai žinoma nacionaliniu mastu. 
Su dalyviais kalbamasi apie kampanijos 
efektyvumą. Dalyviai kalbasi apie jos stipriąsias 
ir silpnąsias puses.  

• Kampanijos, kovojančios su neapykanta, 
kūrimas.

• 60 min.
• Kompiuteriai arba dalyvių mobilieji 

telefonai
• Pokalbis
• Kanceliarinės priemonės, kompiuteriai su 

interneto prieiga (arba interneto prieiga 
mobiliesiems telefonams)

Socialinės kampanijos prieš neapykantą 
rengimas. Dalyviai padalinami į grupes po 
kelis asmenis. Kiekviena grupė gauna užduotį: 
• parengti partijos, kurie jie ką tik įsteigė, 

socialinę-politinę kampaniją, kurios šūkis 
„SUSTABDYKIME SMURTĄ INTERNETE“ (dalyviai 
turi sugalvoti partijos pavadinimą ir jos 
pagrindinius tikslus).

• Kampanijos elementai : plakato ir 
lankstinuko dizainas (pvz., su „Canva“ 
programa), pranešimai žiniasklaidoje, 
partijos interneto svetainės dizainas, 
logotipas, trumpas reklaminis filmas.

• panaudoti žinias apie neapykantą, kurias 
sužinojo užsiėmimo metu. 

Kitas būdas atlikti šią užduotį yra visiems 
bendrai sugalvoti partijos pavadinimą, šūkį 
ir logotipą, ir tada padalinti dalyvius į grupes, 
kurios dirba prie atskirų kampanijos užduočių. 
Kai grupės atlieka užduotį, pristato darbo 
rezultatus. Mokytojas / mokymų vadovas 
šiame procese yra patarėjas.
 
14 DALIS

• Apibendrinimas, atsiliepimai
• 20 min.
• „Mentimeter“ programėlė
• Pokalbis
• Kompiuteris su interneto prieiga, ekranas, 

projektorius
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Priedas Nr. 1

Paskutinė strategija 
Kai suvokiame, kad priešininkas laimi, blogiausia ką galime padaryti, tai 
pradėti jį įžeidinėti, elgti grubiai, leistis į asmeniškumus. Tokiu būdu parodome 
savo blogiausias savybes.
Pereidami nuo ginčo objekto, prie oponento ir pradedate pulti jį kaip 
asmenį. Tai gali būti vadinama  argumentum ad personam, atskiriant jį nuo 
argumentum ad hominem, t. y. kai nuo objektyvios diskusijos pereinama prie 
oponento įžeidinėjimo. Pereinant prie asmeniškumų, nutolstama nuo temos 
ir įžeidžiančios, piktos pastabos nukreipiamos į asmenį. Tai yra nuopuolis 
nuo intelekto į kūniškumą ir gyvuliškumą. Tai labai populiarus triukas, kurį 
kiekvienas gali atlikti, todėl jis taip dažnai naudojamas. Kyla klausimas, kaip 
reaguoti kitai šaliai. Jei ji naudos tuos pačius principus, konfliktas  (ginčas) 
tik stiprės.
Klaidinga manyti, kad užtenka tik pačiam nesileisti į asmeniškumus. Tyliai 
parodydami kitam žmogui, kad jis yra neteisus, ir kad tai, ką jis sako ir mano, 
yra neteisinga – tai pergalė, kuri suerzina oponentą daugiau, nei grubūs 
ar įžeidžiantys žodžiai.  Kodėl taip yra? Kaip  pastebi Hobbes, (De  cive, c. 
I): „Omnis animi  voluptas  omnisque  alacritas  į  eo  sita  est,  quodquis  
habeat,  quibuscumque  conferens  se,  possit  magnifice  sentire de se ipso“ 
(Didžiausias malonumas yra, kai gali palyginti save su kitais matydamas 
savo pranašumą). Žmogui nėra  didesnio malonumo už tą, kada jo tuštybė 
patenkinama, ir nėra skaudesnės žaizdos už tą, kurią padarome jo tuštybei. 
(Taip gimsta tokios frazės kaip „Geriau mirtis nei negarbė“, ir t.t.) Tuštybės 
patenkinimas atsiranda lyginant save su kitais,  ypač pagal intelektą. Todėl 
lyginimo su kitais būdas yra pats veiksmingiausias ir stipriausias, tačiau  
kartu ir prieštaringiausias.

Arthur Schopenhauer, The Art Of Controversy, į anglų kalbą išvertė T. 
Bailey Saunders, M.A., 1896, coolhaus.de/art-of-controversy/erist-i.html
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Priedas Nr. 2

Sukurta: Hea Poh Lin iš Noun Project
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Užsiėmimas 
Nr. 15

Žaidėjos moterys, moterys 
žaidimuose.  Žaidėjo vaidmuo 
skaitmeniniame ir realiame 
gyvenime 

Kompetencijos

Raktiniai žodžiai Tikslinė grupė

2.3  Įsitraukimas 
į pilietiškumą 
naudojant 
skaitmenines 
technologijas 

3.1  Skaitmeninio 
turinio kūrimas 

4.2  Asmens 
duomenų 
apsauga ir 
privatumas 

4.3  Sveikatos 
ir gerovės 
apsauga 

• Smurtas
• Neapykanta
• Moterys
• Pažeminimas
• Lytis
• Socialiniai vaidmenys
• Vaidmenys žaidimuose

Paaugliai 15-18 m.

PLAY YOUR ROLE ― UŽSIĖMIMŲ RINKINYS 178



Apžvalga

Tikslai

Darbo metodai
 

• Debatai
• Diskusija
• Smegenų šturmas
• Teksto analizė
• Visapusio veiklos plano (kampanijos) 

kūrimas
• Pristatymas

Užsiėmimo tema – moteris internetiniuose 
žaidimuose.
Užsiėmimo metu dalyviai sužinos apie 
įvairias smurto formas  (arba – plačiau – 
neteisybę) prieš moteris internetinių žaidimų 
bendruomenėse ir pačiuose žaidimuose. 
Paskutiniame užsiėmimo etape bus vykdoma  
diskusija pagal  Oksfordo universiteto parengtą 
debatų  metodiką apie tai, ar moterims 
taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir vyrams 
internetinių žaidimų bendruomenėse. 
Argumentai baigiamajai diskusijai renkami 
viso užsiėmimo metu.

Atkreipkite dėmesį

• Kai kurios šio užsiėmimo dalys gali būti 
šokiruojančios.

• Prieš pradėdamas užsiėmimą mokytojas/ 
mokymų vadovas turėtų susipažinti su 
Oksfordo debatų taisyklėmis, paruošti 
auditoriją efektyviai diskusijai.

1 DALIS

2 DALIS

• Pasisveikinimas. Užsiėmimo 
darbotvarkė. Apibūdinamas užsiėmimo 
tikslas. Debatų pradžios paskelbimas.

• 30 min.
• Pristatymas „Žaidybinimas prieš 

neapykantos kalbą“
• Pokalbis
• Projektorius, ekranas / lenta.

•  Moters vaidmenys ir asociacijos, susijusios 
su moters vaidmenimis 

• 15 min.
• Pokalbis.
• Priedas Nr. 1, priedas Nr. 2.

Dalyviai padalinami į dvi grupes. Pirmoji gauna 
priedą Nr. 1, kita – priedą Nr. 2. Mokytojas, 
mokymų vadovas paprašo mokinių užrašyti 
visas kylančias asociacijas. Pasibaigus 
paskirtam laikui, surinkite atsakymus. Pokalbio 
metu mokytojas padeda grupei padaryti 
bendras išvadas: moterys gyvenime dažnai 
atlieka daug vaidmenų. Negali žinoti, kas yra 
moterys žaidėjos (pvz. motinos, žmonos). 
Todėl  žiaurumas, smurtas, diskriminacija 
prieš moteris žaidimuose dažnai naudojama 
nesutapatinant, kad ji galėtų būti tavo mama 
ar žmona ir gyvenime niekada nesikreiptum 
į savo mamą, vartodamas keiksmažodžius.  

• Supažindinti dalyvius su moterų ir mergaičių 
diskriminacija žaidimų bendruomenėse.

• Rasti būdą viešinti diskriminacijos atvejus 
ir imtis realių (ilgalaikėje perspektyvoje) 
veiksmų ją mažinti.

• Sukurti visapusį veiklos planą (kampaniją) 
prieš smurtą į moterų žaidėjų atžvilgiu.

• Diskutuoti apie moterų lygybę internetinių 
žaidimų bendruomenėse.

Reikalavimai

• „Canva“ programa.
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3 DALIS

4 DALIS

 

• Žaidėjas kasdienio gyvenimo teatre
• 20 min.
• Teksto analizė, pokalbis
• Priedas Nr. 3.

Mokytojas/ mokymų vadovas dalyviams 
padalina priedą Nr. 3 ir paprašo perskaityti. 
Tada su dalyviais kalbamasi apie tai, kokius 
vaidmenis žmonės prisiima skirtingose 
gyvenimo situacijose, kokie būna santykiai 
tarp vyrų ir moterų. Tada mokytojas/ mokymų 
vadovas pasako, kad žaidimas yra tokia pat 
situacija. Jūs nežinote, kaip elgtųsi fėja ar karys. 
Žaidimuose paprastai būna tam tikri susitarimai, 
tačiau negali žinoti ar visi  juos žino. Dažniausiai 
nežinome, kas slypi už pasirinktų veikėjų. Kartais 
moteris yra kelių metų berniukas, o paauglė 
vaidina žudikišką karį. Išvada: žaidimuose 
žmonės kartais elgiasi taip, kaip realiame 
gyvenime niekada nepadarytų. Kartais toks 
elgesys prieštarauja įstatymui, etikai ir moralei.   

• Pokalbis apie išžaginimą žaidimuose. 
Kampanijos medijose kūrimas naudojant 
E-A-S-T metodą.

• 90 min.
• Kampanijos kūrimas naudojant E-A-S-T 

metodą.
• Kompiuteriai su interneto prieiga arba 

telefonai/ planšetiniai kompiuteriai. Priedas 
Nr. 4 ir priedas Nr. 5.

Mokytojas / mokymų vadovas išdalija 
kiekvienam dalyviui priedą Nr. 5  ir paprašo 
perskaityti tekstą. Atkreipdamas dėmesį, kad 
citatos yra paimtos iš tikrų žaidimų. Kai dalyviai 
perskaito tekstą, užsiėmimą vedantis asmuo 
jiems primena, kad ir toliau kalbame apie 
prisiimamus vaidmenis. Smurtą naudojantys 
asmenys dažnai atlieka tam tikrą vaidmenį. 
Jie nesvarsto savo elgesio pasekmių realiame 
gyvenime. Tada užduodamas klausimas apie 
kitų rūšių smurtą, naudojamą prieš žaidėjas 
ir moteriškos lyties žaidimų personažus. 
Dalyviai turi išvardinti žaidimų, kuriuose pastebi 
smurtines situacijas (mokytojas / mokymų 
vadovas užrašo juos lentoje).

Baigus šią dalį, dalyvių paprašoma sukurti 
„seserinę“ kampaniją internete apie kovą 
su smurtu prieš moteris kompiuteriniuose 
žaidimuose. Kampanija gali būti panaši į 
#metoo judėjimą, tačiau ji gali būti ir kitokia. 
Kampaniją turi sudaryti 5 informacinio ir 
įtikinamo pobūdžio žinutės (jos turi įtikinti 
kuo daugiau žmonių nenaudoti smurto arba 
pradėti socialinę diskusiją šia tema).  Kampanija 
turėtų būti sukurti pasitelkus EAST metodą, 
todėl mokytojas / mokymų vadovas išskirsto 
dalyvius į mažesnes grupes ir padalina priedą 
Nr. 5. Vadovas pateikia geros, veiksmingos 
kampanijos pavyzdį (tema nesvarbi), garsiai 
nuskambėjusią šalyje. Kai dalyviai pabaigia 
užduotį, pristato savo darbo rezultatus. 
Mokytojas / mokymų vadovas aptaria šiuos 
projektus su dalyviais, dėmesį sutelkdamas į 
kūrybiškumą ir idėjų įvairovę. 
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5 DALIS

 

• „Stiklo lubos“ ir „lipnios grindys“ profesiniame 
gyvenime ir žaidimų bendruomenėje

• 30 min.
• „Power point“ pristatymas
• Darbas su tekstu, pokalbis
• Priedas Nr. 6,  priedas Nr. 7.

Mokytojas / mokymų vadovas aptaria 
terminus „lipnios grindys“ ir „stiklo lubos“ 
(priedas Nr. 6). Mokytojas / mokymų vadovas 
paklausia, ar dalyviai girdėjo tokias sąvokas, 
ar kas nors iš jų patyrė tai, ir ar jie žino.  Tada 
dalyvių paprašoma pagalvoti, kaip „lipnios 
grindys“ ir „stiklo lubos“ pasireiškia žaidimų 
bendruomenėse ir kaip jose traktuojamos 
moterys. Po trumpos diskusijos kiekvienas 
dalyvis gauna priedą Nr. 7.  Kiekvienas 
individualiai turi išvardinti veiksmus, kuriuos 
kiekvienas žaidėjas turi atlikti, kad patektų 
tarp geriausiųjų arba į gerą komandą. Po 
to mokytojas / mokymų vadovas paprašo 
dalyvių pridėti dalykus, su kuriais moterys 
susiduria papildomai (tikslas yra pateikti 
kliūčių, su kuriomis susiduria moterys ir vyrai 
žaidimuose, skirtumus). 
 Mokytojas / mokymų vadovas pažymi, 
kad šiuolaikinės moterys vis geriau jaučiasi 
žaidimų bendruomenėse. Jos nesitiki jokių 
nuolaidų ir žaidžia taip pat gerai, kaip ir vyrai, 
ar net geriau. Jos taip pat aktyviai bendrauja 
internetiniuose forumuose ir pan.
 

6 DALIS

• „Moteris už vairo“ ir juokeliai apie blondines. 
Užsiėmimas, vedamas pasitelkus 
šešiakampio metodą, leidžia dalyviams 
susipažinti su stereotipais, susijusiais su 
moterimis.

• 40 min.
• Darbas su šešiakampiais, pokalbis
• Iš anksto paruošti šešiakampiai, priedas 

Nr. 8.

Mokytojas / mokymų vadovas pasako grupei, 
kad jie dirbs su šešiakampiais. Kiekvienam 
dalyviui jis duoda po kelis šešiakampius. 
Užsiėmimo vadovas užrašo vieną žodį ant 
vieno iš šešiakampių – moteris – ir padeda 
šešiakampį ant grindų. Tada paprašo dalyvių 
ant kitų šešiakampių užrašyti bet kokius 
stereotipus, kuriuos jie sieja su moterimis, ir 
prijungti prie centrinio šešiakampio, sukurdami 
korį (žr. priedą Nr. 8.).  Po šios užduoties grupė 
šiek tiek laiko skiria aptarti stereotipus 
apie moteris, kurioje socialinėje grupėje 
dažniausiai galima išgirsti neigiamų (arba 
galbūt teigiamų?) komentarų, kaip moterys 
reaguoja į anekdotus apie blondines ir pan. 
Kartu su grupe mokytojas / mokymų vadovas 
aptaria, kuriuos iš išvardytų stereotipų galima 
rasti skaitmeniniame pasaulyje ir kaip mes 
galime juos pašalinti, ar turime priemonių 
tai padaryti. 

181PLAY YOUR ROLE ― UŽSIĖMIMAS NR. 15



• Moterų personažų kūrimas žaidimuose 
ir kovos su diskriminacija sistema

• 40 min.

Mokytojas/ mokymų vadovas parodo 
dalyviams tinklapį, kuriame galima rasti 
informacijos apie personažus moteris 
kompiuteriniuose žaidimuose. (Nuoroda į 
svetainę lenkų kalba, tačiau šie personažai 
yra žinomi daugelyje šalių: naekranie.pl/
artykuly/top-20-najciekawsze-postacie-
kobiece-w-grach)

Mokytojas / mokymų vadovas paklausia, 
ar dalyviai žino šiuos personažus. Jis atkreipia 
dėmesį į skirtingus šių personažų tikslus, 
savybes,  pabaigoje užsimina apie jų kūno 
formas ir drabužius. Dalyviai padalinami 
į grupes po kelis asmenis. Išdalinamos 
priemonės. Kiekvienos komandos užduotis 
yra sukurti savo personažą (drabužiai , 
galios, gebėjimai, tikslai), taip pat sukurti 
ir kovos su diskriminacija sistemą žaidime 
(tiek iš žaidėjų, tiek iš žaidimo kūrėjų pozicijų), 
kuri susidėtų iš penkių elementų. Kiekviena 
grupė gali pasirinkti norimas priemones – 
gali paruošti piešinį su komentarais, sukurti 
koliažą ir pan.

Kai užbaigia užduotį, grupės pristato 
savo idėjas. Mokytojas/ mokymų vadovas 
visas jas užrašo ant lentos ir aptaria su 
grupe – kurios iš jų gali būti įgyvendintos, 
o kurios tik svajonės.

 

 

7 DALIS 8 DALIS

• Oksfordo debatai: moterys internetinių 
žaidimų bendruomenėje yra traktuojamos 
taip pat, kaip ir vyrai.

• 80 min.
• Oksfordo debatai
• Priedas Nr. 9.

Mokytojas / mokymų vadovas aptaria 
Oksfordo debatų taisykles. Jos pateikiamos 
priede Nr. 9. Užduotis - paruošti klasę 
(auditoriją) kartu su dalyviais ir surengti 
Oksfordo debatus tema: Moterys internetinių 
žaidimų bendruomenėje yra traktuojamos 
taip pat, kaip ir vyrai. Pasibaigus debatams, 
mokytojas / mokymų vadovas aptaria su 
dalyviais diskusijos rezultatus ir abiejų pusių 
naudotus argumentus.

9 DALIS

• Santrauka, grįžtamasis ryšys
• 15 min.
• Pokalbis, „Mentimeter“

Mokytojas / mokymų vadovas padėkoja 
dalyviams už dalyvavimą užsiėmime. Jis 
paskatina dalyvius tęsti pradėtą darbą 
ir primena, kad kova su diskriminacija ir 
neapykanta yra svarbus veiksnys, skatinantis 
sveikesnį funkcionavimą skaitmeninėje  
aplinkoje. Deja, šiuo metu nėra gerų techninių 
sprendimų, kurie veiksmingai sumažintų šį 
neigiamą reiškinį.

Mokytojas / mokymų vadovas turėtų 
paskatinti dalyvius pasidalinti mintimis po 
užsiėmimo. Jis taip pat gali atlikti užsiėmimo 
vertinimą naudodamas „Mentimeter“ 
programą.
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Užsiėmimas yra skirtas supažindinti dalyvius, 
kaip veikia su lytimi susiję stereotipai, taip 
pat užkirsti kelią neapykantai internetinių 
žaidimų bendruomenėse. Užsiėmimo 
metu dalyviai atlieka įvairias užduotis, 
skaito tekstus šia tema, kuria internetinę 
kampaniją ir rengia Oksfordo debatus.   

Šaltiniai

•  Erving Goffman, The Presentation of Self in 
Everyday Life, 1956, University of Edinburgh.

• Gwałt w grze [Rape in the game], 
Małgorzata Łojkowska, 26 March 2014, „Duży 
Format” wyborcza.pl/duzyformat/1,127290, 
15691884,Gwalt_w_grze.html

Trumpai
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Priedas Nr. 1
Appendix No. 1. 

MYLIMOJI
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Appendix No. 2

Priedas Nr. 2

MAMA
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Perskaitykite straipsnį - https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/
santykiai/psichologas-a-mockus-vyrai-darbe-save-realizuoja-o-stai-
seimoje-daznai-nemoka-buti-1024-1099698

Straipsnį apie vyrų ir moterų vaidmenis galima pasirinkti patiems. 
Svarbu inicijuoti diskusiją.

Priedas Nr. 3
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Tai ne tu, tai tavo personažas
Man buvo 16 m. ir buvau vienintelė mergina grupėje. Mano draugas 

gyveno miesto pakraštyje,  jo tėvai kažkur išėjo. Mes žaidėme RPG žaidimą.
RPG yra vaizduotės žaidimai. Kiekvienas žaidimas vyksta įsivaizduojamame 

pasaulyje ateityje arba praeityje.
RPG žaidime galite būti bet kuo – žmogaus, nykštukas, elfas ar žmogėdra. 

Kiekvienas atlieka savo vaidmenį – tokiu būdu sukuriamos puikios istorijos. 
Žaidimo vadovas kuria scenas, duoda užduotis žaidėjams, vysto istoriją. 
Žaidimo vadovas turi būti neutralus.

Žaidime, apie kurį kalbu, sukūriau burtininkės veikėją. Mes sėdėjome 
prie didelio stalo, buvome keturiese. Mūsų personažai atliko įvairias misijas, 
veiksmas vyko niūriais viduramžiais.

Po kurio laiko žaidimo vadovas paprašė manęs išeiti su juo iš kambario. 
Jis nuvedė mane į drabužių spintą ir uždarė duris. Jis neįjungė šviesos. Jis 
pristatė man sceną, kurioje mano veikėja buvo pagrobta ir išprievartauta. 
Pagrobėjas buvo kažkoks princas ar karalius. Labiausiai atsimenu žodį 
„švelniai“ – dabar jis tave „švelniai“ prievartauja.

Aš išbėgau į vonią vemti. Paprašiau savo vaikino išeiti su manimi, 
pašnabždėjau į ausį, kas ką tik atsitiko, nenaudodama žodžio „prievartavimas“. 
Man buvo gėda, verkiau. Mano vaikinas apšaukė kitą vaikiną, kuris man tai 
padarė - jis taip pat nenaudojo šio žodžio.

Tada grįžome prie stalo. Žaidimo vadovas pasakė, kad aš galiu atkeršyti. 
Buvo pristatyta scena, kur mes kovojame su prievartautoju. Aš pareiškiau, 
kad mano veikėja toje kovoje buvo nužudyta. Aš nenorėjau žaisti su veikėja, 
kuri buvo išprievartauta.

Jausmas, kad įvyko kažkas negero, atėjo labai greitai, nors ir ne iš karto. 
Bandžiau tvardytis, bet jaučiausi prastai. Norėjau išeit, bet iki autobusų 
stotelės man būtų tekę eiti vienai tuščiu keliu. Mano vaikinas paprašė manęs 
pasilikti. Jis jaudinosi dėl manęs, bet norėjo toliau žaisti.

Negalėjau su niekuo apie tai pasikalbėti, nes žinojau, kad išgirsčiau, kad 
aš pernelyg jautri ir kad perdedu: „Tai ne tu, tai tavo veikėja“. Mano vaikinas 
nenorėjo, kad kam nors apie tai pasakyčiau.

Man buvo įdomu, ar aš pati kalta ir pati prisiprašiau: nuėjau į draugo 
namus, neatsiklausiau tėvų, sukūriau ne tokį veikėją...

 RPG žaidimuose viskas vyksta tarp žaidėjų realiame gyvenime, taip 
pat ir tarp veikėjų žaidime. Žaidimo vadovas išvedė mane iš kambario, o 
žaidime jis pagrobė mano veikėją. Kai kurie žaidžia taip – jei nesate tam 
tikroje scenoje, trumpam išeikite. Žaidėjai negali nieko išgirsti, nes jų nėra 

Priedas Nr. 4
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scenoje – tai būtų lengviausias paaiškinimas. Bet manau, kad tas vaikinas 
žinojo, kad jis daro kažką, kas buvo neteisinga.

Aš nustojau žaisti su ta grupe ir pradėjau ieškotis kitos. Ir tada iškilo 
klausimas: ar turėčiau pasakyti iš anksto, kad nenoriu jokių prievartavimo 
scenų? Dabar aš tai darau ir žmonės mano, kad esu pakvaišusi.

Pradžioje maniau, kad tai buvo atsitiktinumas, bet vėliau paaiškėjo, kad 
ne. Per vieną iš pirmųjų žaidimų su nauja komanda buvau įkalinta kartu 
su kitais veikėjais. Keli žaidėjai pareiškė, kad jie prievartauja mano veikėją. 
Aš sustabdžiau žaidimą ir norėjau išeiti. Prisimenu žaidėjų pasipiktinimą, 
kad nutraukiau sesiją. Pirmaisiais žaidimo metais įvyko penki išžaginimai, 
neskaičiuojant situacijų, kai prie mano personažų buvo priekabiaujama 
arba joms grėsė išžaginimas. Pradėjau jausti grėsmę, kad per vieną iš sesijų 
kažkas gali išprievartauti ne mano veikėją, o mane.

Pradėjau kurti nepatrauklius personažus. Bet tai ne visada padėjo.
Aš vis dar susitinku su tuo vaikinu, kuris išprievartavo mano veikėją, 

įvairiuose RPG susitikimuose. Man nemalonu su juo susitikti, nežinau, ką 
jam pasakyti.

Gwałt w grze [Rape in the game], Małgorzata Łojkowska, 2014 kovo 26, 
„Duży Format” wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,15691884,Gwalt_w_grze.html
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Internetinių kampanijų planavimas naudojant E-A-S-T metodą

E Paprasta (angl. Easy)! Visų pirma, žinutės turėtų būti trumpos. Socialinėje 
medijoje nėra vieta ilgoms esė. Šiandien esame įpratę prie trumpų ir paprastų 
pranešimų. Svarbu, kad pritaikytumėte kalbą tikslinei grupei. Nedaug žmonių 
naršo internete pasidėję žodyną po ranka. Nepamirškite visada pristatyti savo 
tikslą. Paprastai praneškite auditorijai, ko iš jų tikitės. Nebijokite tiesiogiai kreiptis į 
savo tikslinę auditoriją, kad jie žinotų, kad kalbate tiesiogiai su jais.

A – Patrauklu (angl. Attractive)! Atminkite, kad gyvename tokiais laikais, kai 
surasti informacijos  nėra problema. Problema yra informacijos perteklius. Dėl 
informacijos pertekliaus, mes atkreipiame dėmesį tik į tą informaciją, kuri yra 
patraukliausia mums. Atminkite, kad patrauklumas reiškia skirtingus dalykus 
skirtingiems žmonėms. Kurkite socialinės medijos pranešimą, kuris galėtų būti 
patrauklus tikslinei auditorijai. Norėdami tiksliau sužinoti, kas yra patrauklu, galite 
atlikti tyrimą arba pasitelkti savo intuiciją. Taip pat verta pridėti įdomią ir akį 
traukiančią grafiką, iliustracijas. Jūsų žinutė turėtų sukelti teigiamas emocijas. 
Tekstas turi būti trumpas, lengvai įsimenamas. Taip pat reiktų atskirti – ar tai 
turinys pramogai, ar refleksijai? Nederinkite abiejų tarpusavyje.

S – Socialinis (angl. Social)! Veiksmas – reakcija. Socialinėje žiniasklaidoje 
svarbiausia yra sąveika. Publika nori veikti: dalintis, pamėgti, rekomenduoti, 
paskelbti, pakviesti, atsakyti, rašyti nuomonę, pasigirti ir aktyviai kurti savo įvaizdį. 
Įsitikinkite, ar kampanijos turinį lengva bendrinti. Prisimink! Įsitraukę vartotojai 
yra geriausi kampanijos sąjungininkai. Atsakykite į jų iškeltus klausimus – niekas 
nemėgsta, kai į jų klausimus lieka neatsakyta. Palikite šiek tiek erdvės savo 
potencialiai auditorijai, t. y. jie taip pat kūrybingi ir kartais gali iškomunikuoti labai 
įdomių dalykų!

T – Savalaikis, laiku (angl. Timely)! Viskas turi būti savo laiku. Jei darote 
kažką svarbaus, terminas, yra tiek didžiausias priešas, tiek geriausias draugas. 
Gerai suplanuokite savo  veiklą. Niekas nemėgsta ilgos tylos. Tikslinė auditorija 
gali pamiršti jūsų kampaniją. Taigi, neskelbkite 3 pranešimų per vieną dieną, 
kad paskui tris savaites tylėtumėte. Atkreipkite dėmesį, kad didžioji socialinės 
žiniasklaidos dalis leidžia planuoti įrašus. Niekam neįdomi pasenusi informacija.

Priedas Nr. 5
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Priedas Nr. 6

Profesinė segregacija - faktinis vienos biologinės lyties dominavimas 
kurioje nors konkrečioje profesinėje srityje arba didesnė vienos 
biologinės lyties asmenų proporcinė dalis, palyginti su tikėtina dalimi. 
https://eige.europa.eu/lt/taxonomy/term/1304

Lipnios grindys - posakis, naudojamas kaip metafora, kuria siekiama 
atkreipti dėmesį į diskriminaciją užimtume, kai darbuotojai, daugiausia 
moterys, dirba žemesnio lygio pareigose ir sudaromos kliūtys  siekti 
paaukštinimo. https://eige.europa.eu/lt/thesaurus/terms/1395

Stiklo lubos - dirbtiniai trukdžiai ir nematomos kliūtys, ribojančios 
moterų galimybes gauti svarbiausias vadovaujančias pareigas bet 
kokios srities privačioje ar valstybinio sektoriaus organizacijoje. https://
eige.europa.eu/lt/thesaurus/terms/1228
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Priedas Nr. 7
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Priedas Nr. 8
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Priedas Nr. 9

Oksfordo dabetų taisyklės
Debatus moderuoja pirmininkas, tačiau jis diskusijoje nedalyvauja. 

Jis išlieka nešališkas, jam padeda sekretorius. Pagrindinės sekretoriaus 
pareigos – rūpintis, kad būtų laikomasi pasirodymų laiko reikalavimų, ir 
dokumentacijos pildymas. 

Debatų pradžioje dalyviai užima vietas (1 pav.): pozicija sėda pirmininkui 
iš dešinės, o opozicija – iš kairės pusės. Teisėjai ir žiūrovai užima vietas kitoje 
salės dalyje. Pirmąsias pozicijos ir opozicijos komandų vietas, skaičiuojant nuo 
pirmininko stalo, užima pirmieji komandų kalbėtojai. Kiekvienas kalbėtojas 
savo kalbą turi pradėti žodžiais „Gerbiamas(-a) pirmininke“. Panašiai, kreipiniu 
„Gerbiamas pone/ponia“, pradėdamas savo kalbą kiekvienas iš dalyvių turi 
kreiptis į savo kolegas. Kiekvienai komandai atstovauja keturi kalbėtojai. 
Komandos nesirenka, kurią nuomonę gins - tai burtų keliu nusprendžiama 
debatų pradžioje. Ginantys ir neigiantys tezę dalyviai kalba pakaitomis. 
Pirmasis pasisako pozicijos kalbėtojas, jo uždavinys – apibrėžti temą. Likusios 
kalbos turi būti susijusios su pirmojo kalbėtojo apibrėžta tema. Paskutiniai 
kiekvienos komandos kalbėtojai apibendrina savo pusių argumentus ir 
pateikia baigiamąsias kalbas. Dalyviai turi laikytis nustatyto laiko, nes, 
viršijus laiko limitą, pirmininkas nutraukia kalbą. Debatų metu žiūrovai gali 
užduoti klausimus arba pateikti informaciją. Klausimas gali būti užduotas 
pasibaigus pirmajai, tačiau neprasidėjus paskutinei kalbėtojo kalbos minutei. 
Kalbėtojas gali priimti arba atmesti žiūrovų įsitraukimą. Potencialios žiūrovų 
kalbos turėtų būti apribotos iki maksimaliai trijų sakinių. Kiekvienos komandos 
kalbėtojai turi atidžiai klausyti, kas buvo pasakyta prieš tai kalbėjusio savo 
ar priešininkų komandos nario.

Kiekvieną turnyro etapą vertina keturi teisėjai. Vienas iš jų yra pirmininkas, 
jis pristato sprendimą ir trumpai apibendrina debatus. Apibendrindamas 
teisėjas aptartia stipriąsias ir silpnąsias kiekvieno kalbėtojo puses. Teisėjai 
išrenka geriausią debatų kalbėtoją – asmenį, kuris efektyviausiai atliko jam 
patikėtą vaidmenį. Geriausiu kalbėtoju gali tapti ir pralaiminčios komandos 
atstovas.

Paimta iš https://ppt.vrsa.lt/wp-content/uploads/2017/11/O3-VERSLUMO-
KOMPETENCIJ%C5%B2-UGDYMO-VADOVAS.pdf (p. 20-21)
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