
GERBIAMI TĖVELIAI, 

Karantino laikotarpiu ilgas vaikų laiko leidimas prie prietaisų kelia ne tik ilgalaikį neigiamą  fizinį 

poveikį (silpnėja akys, fizinis pasyvumas, imuniteto pažeidžiamumas), bet tai turi įtakos ir vaikų psichinei 

sveikatai (padidėjęs agresyvumas, dėmesio problemos, socialinėmis problemos, kiti elgesio pakitimai). 

Pagal naujus mokslinius tyrimus, poveikis gali būti ir teigiamas, jei technologijos yra naudojamos 

kontroliuojant suaugusiam asmeniui. Yra būdų, kaip tai paversti naudinga veikla, kuri mokytu vaikus 

socialiai priimtino elgesio taisyklių, konfliktų sprendimo būdų, diegtų vertybes, supažindintų su socialiai 

įprastais reiškiniais, kurie vaikui dar nėra pažįstami. 

 KODĖL VERTA SKATINTI VAIKUS ŽIŪRĖTI FILMUS??? 

1. Sąžiningas, atsakingas naudojimasis skaitmeniniais įrenginiais. Ištirta, kad tinkamų filmų 

pasirinkimas, gali būti, kaip savaiminis mokymasis. Yra užfiksuota pozityvių ugdymosi momentų, kai 

pateiktas siužetas aktyviną savimonę ir skatina įsitraukti į realijas, kas nesąmoningai vaiką skatina 

susimąstyti.  

2. Tinkamas repertuaro parinkimas skatina tobulėti gebėjimų lygmenyje, mokina supratimo, 

pritaikymo, situacijų analizės, gebėjimo daryti išvadas, apibendrinamus, gebėjimo identifikuoti realybę.  

3. Gali prisidėti prie nuostatų formavimo, skleidžiamos atitinkamos vertybės bei nuostatos gali padėti 

atsirinkti, kas yra priimtina, o kas ne, padėti adaptuotis aplinkoje, atsirenkant draugus, numatant 

tolimesnius savo veiksmus, pasirinkamus.  

4. Dokumentinius filmus mėgstantys vaikai yra socialesni ir turi mažiau bendravimo sunkumų, o 

žiūrint dokumentinius filmus ugdomas ir pasaulio suvokimas plačiąja prasmę, istorijos žinių gilinimas.  

5. Filmų žiūrėjimas gali būti naudingas ir psichinės sveikatos gerinimui, gali būti viena iš galimybių 

išveikti savo emocijas, ugdyti empatiją, supratingumą, toleranciją, atjautą, pagarbą, nuoširdumą, meilę, 

patriotiškumą. 

SVARBU NEPAMIRŠTI – aptarimo, nepamirškite su mažaisiais aptarti žiūrėtus filmus, nes taip 

skatinama partnerystė, kuri ugdoma dirbant kartu ir dalijantis informacija. Tikslingai diskutuojant su 



vaikais, darysite didesnę įtaką jų nuostatų bei vertybių formavimui ir ilgainiui įgysite vaiko pasitikėjimą 

tiesiogiai bendradarbiaujant ir aptariant stebėtas situacijas. Nuoširdus pokalbis jus suartins, leis geriau 

vienas kitą pažinti ir pajusti bendrumą.  

Vaikų psichologė, pediatrė, medicinos mokslų daktarė Linda Džons Rufer (Linda Jones Rufer) sudarė 

sąrašą filmų, kuriuos rekomenduoja pažiūrėti tėvams kartu su vaikais. Šie filmai padeda geriau suprasti 

save ir kitus šeimos narius, pažvelgti iš šalies į sunkumus, kuriuos tenka įveikti.   

 

Filmų vakarai su paaugliu:  

1. „Atjungimas“ („Disconnect“, 2012) 

Tai filmas, kaip internetas gali paveikti žmonių gyvenimus. Trys skirtingos istorijos: pirmoji apie jauną 

vyrą, kuris internete rengia savo pasirodymus, antroji apie porą, kuri įklimpo į skolas ir prarado savo 

tapatybę ir trečioji apie patyčias, kai mokinys Facebook‘e susikuria paskyrą merginos vardu ir siekia 

apgauti klasės draugą. 

Filmas moko atsakomybės už savo veiksmus, ugdo empatiją, supratingumą. 

 

2. „Sėkme avansu“ („Pay it forward“, 2000) 

Mokinukas Trevoras, atlikdamas savo mokytojo Judžino užduotį, kurios idėja – padaryti pasaulį geresnį, 

pats sugalvoja planą. Jo esmė tokia – kiekvienas žmogus, neieškodamas jokios ypatingos priežasties, 

padaro gerą darbą trims pažįstamiems žmonėms. Šie savo ruožtu privalo padaryti tą patį. Tai filmas apie 

pakankamai suaugusiomis, bet dar vaikiškai idealistiškomis akimis žmones stebintį vaiką, kuris gan 

utopiškai sumanė pataisyti pasaulį, estafete paleisdamas gerus darbus. 

Filmas moko gerumo, tikėjimo savo jėgomis, užuojautos, supratingumo,  pagalbos kitiems. 

 

3. „Nematoma pusė“ („The Blind Side“, 2009) 

Tai nuostabi, tikrais faktais paremta istorija. Joje pasakojama kaip viena šeima priglaudžia jauną vaikiną į 

savo namus ir suteikia jam normalų gyvenimą. Vaikinas talentingas sporte, todėl su naujos šeimos 

pagalba jis sužiba jame. Įkvėpiantis, realus pasakojimas apie ypatingus ir nesavanaudiškus žmones, 

kuriuos šiais laikais retai sutiksi. Visa tai įvyko ne per seniausiai, kadangi 2009 m. vaikinas pašauktas į 

profesionalią Amerikietiško futbolo lygą. 

Filmas moko gerumo, stiprybės, drąsos, atkaklumo, pasitikėjimo savimi ir kitais, laužo stereotipus. 

 

4. „Muzika, suradusi mus” („August rush“, 2007) 

Vienuolikmetis Evanas pabėga iš vaikų namų ir atvyksta į nepažįstamą Niujorką. Itin muzikalų berniuką 

gatvėje pastebi ir priglaudžia kaubojiškai pasipuošęs keistuolis, pravarde Burtininkas. Užuodęs galimybę 

praturtėti, jis sugalvoja Evanui Augusto Rašo pseudonimą ir pradeda organizuoti jo koncertus. Tačiau 

vaikas labiausiai trokšta susirasti savo tėvus, kurių niekada nematė. 

Filmas moko siekti savo tikslo, nepasiduoti, tikėti, būti drąsiam. 

  



 

5. „Dangaus vaikai“ („Children of Heaven”, 1997) 

Keliaudamas namo iš batų taisyklos devynmetis Ali pameta vienintelę jaunesnės sesers Zahros batų porą. 

Vargingai gyvenančiai ir vos galą su galu suduriančiai šeimai naujas pirkinys taptų dideliu finansiniu 

smūgiu, tad tai suvokdami vaikai nusprendžia nejaudinti tėvų ir bėdą išspręsti tarpusavyje, sugalvodami 

mažytę gudrybę. „Dangaus vaikai“ – tai šiuolaikinis iranietiškas perliukas apie brolio ir sesers santykius ir 

jų vienybę. Trumpa, tačiau labai graži istorija pasakoja mums apie apie vienos Irano šeimos gyvenimą, 

skurdą, brolišką meilę ir svajones. 

Filmas moko supratimo, pagarbos, gerumo, drąsos, pasiaukojimo. 

 

 6. „Geresniame pasaulyje“ („In a Better World“, 2010) (Būtina pamatyti suaugusiems)  

Mes stebime, kaip sužydi pavojingos draugystės, jaučiame, kaip į nugarą kvėpuoja vienatvė, kaip  

sukausto skausmas, kaip nekaltos draugystės virsta griaunančiomis sąjungomis. Filmo veiksmas nukelia 

mus į triukšmingą Londoną, į ramią Daniją ir kariaujančią Afriką. Žmonės ieško geresnio pasaulio. 

Tačiau kur jis šiandien? 

Filmas moko atsakomybės, drąsos, pasitikėjimo, atlaidumo. 

 

7. „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ („The Fault in our stars“, 2014) 

Pagrindinė veikėja Hazel, tai paauglė, kurios gyvenimas dar tik prasideda, tačiau jai nustatytas 4-tos 

stadijos vėžys, atimantis visą jos gyvenimo džiaugsmą. Tėvai priverčia jaunąją heroję lankytis specialioje 

grupėje, kurioje renkasi sunkias traumas patyrę ir sunkiai sergantys žmonės, ten ji sutinka Augustą, kuris 

visiškai nepaiso Hazel pesimizmo ir ją apnikusios ligos. 

Filmas moko tikėjimo, drąsos, pasiaukojimo, draugystės, gerumo, optimizmo, susitaikymo. 

 

 

8.  „Namo istorija“ („Life as a House“, 2001) 

Sužinojęs, kad serga vėžiu, vyriškis nutaria daugiau laiko praleisti su paaugliu sūnumi. Tačiau šiam labiau 

rūpi kvaišalai ir merginos nei sergantis tėvas. 

Filmas moko atlaidumo, supratingumo, atsakomybės, nuoširdumo. 

 

10. „Bilis Eliotas“ („Billy Eliot“, 2000) 

Tai drama apie vienuolikmetį Bilį Eliotą, kurio tėvas ir brolis – kalnakasiai ir kurio mama jau senokai 

mirusi. Bilis atsitiktinai užklysta į baleto klasę, ką tik atidarytą toje pačioje miestelio salėje, kaip ir jo 

lankomas, bet nemėgstamas bokso klubas ir magiškas judesio grožis pakeri jo vaizduotę. Tuo metu Bilio 

tėvas ir vyresnysis brolis dalyvauja streike ir vos pajėgia išmaitinti šeimą, užtat pratrūksta pykčiu, kai 

paaiškėja, kad Bilis bokso treniruotėms skirtus pinigus išleidžia ne tokiam vyriškam užsiėmimui. Baleto 

mokytoja Misis Wilkinson įkalba Bilį imti individualias nemokamas pamokas, norėdama jį paruošti 

stojamiesiems į Londono Karališkąją baleto mokyklą. 

Filmas moko atkakalumo, drąsos, tikėjimo, unikalumo, tolerancijos, pasitikėjimo. 

 



 

9. „Atsiskyrimas“ („Detachment“, 2010) 

Mokytojas Henris – pasiklydusi siela su audringa praeitimi – atsiduria valstybinėje mokykloje su viskam 

abejingais mokiniais ir išsekusiais, irzliais darbuotojais. Netikėtai jis tampa pavyzdžiu savo mokiniams ir 

susidraugauja su iš namų pabėgusia paaugle. Tuomet Henris pajunta, kad gyvybiškai svarbioje kovoje dėl 

grožio šiame žiauriame ir šaltame pasaulyje jis nebėra vienas. Stilingas ir sąmojingas filmas 

„Atsiskyrimas“ – tai šiuolaikiškas pasakojimas apie žmones, kurie darosi vis svetimesni vienas kitam, 

tačiau vis dėlto tebejaučia artumo poreikį. 

Filmas moko tolerancijos, supratimo, pasitikėjimo. 

 

10. „Atskalūno laiškai“ („The Perks of Being a Wallflower“, 2012) 

Mielas ir naivus 15-metis Čarlis bando susidoroti su pirmosios meilės, geriausio draugo savižudybės ir 

savo paties psichinės ligos vaiduokliais, tuo pačiu metu bandydamas surasti savo vietą po saule. Naujo je 

mokykloje po savo sparnais jį priglaudžia vyresnių klasių moksleiviai Sem ir Patrikas. Nauji draugai 

bando padėti Čarliui apsiprasti realiame pasaulyje. 

Filmas moko atlaidumo, draugystės, drąsos, tolerancijos. 

 

11. „Gana juokinga istorija“ („Its kind a funny story, 2010) 

Šešiolikametis Kreigas išgyvena paauglystės krizę ir bando rasti pagalbos psichiatrijos klinikoje. Netyčia 

jis patenka į suaugusiūjų skyrių ir vienas iš pacientų Bobis, netrukus tampa jo mokytoju ir tuo pačiu 

globėju. Jaunuolis taip pat įsimyli vieną pacientę ir per penkias dienas, jis sužinos daug apie gyvenimą, 

meilę. 

Filmas moko ieškoti sprendimų bei pagalbos, išbandyti naujoves, pasitikėti, draugauti. 

 12. „Vaikystė“ („Boyhood“, 2014) 

Šiame filme pasakojama berniuko istorija nuo pirmosios dienos mokykloje iki koledžo. Pagrindinio 

vaidmens atlikėjas auga ir bręsta kartu su savo herojumi. Filmas apie vaikų ir tėvų tarpusavio santykius, 

skyrybų skausmą, alkoholio problemą, suaugusių agresyvumo proveržius, vaikų skirstymą. 

Filmas moko suprasti savo troškimus ir poreikius, atsakingai pasirinkti. 

13. „Mėnesienos karalystė“ („Moonrise Kingdom“, 2012) 

Paaugliai įsimyli vienas kitą ir nusprendžia pabėgti nuo tėvų, kurie jų nesupranta. 

Filmas moko suprasti kitų žmonių jausmus, kurti pasitikėjimo vertus santykius. 

 

14. „Džuno“ („Juno“, 2007) 

Nepriklausomai mąstanti šešiolikmetė mokinė Džuno tampa nėščia. Jai tenka apsispręsti, ką daryti toliau: 

auginti kūdikį pačiai ar atiduoti įvaikinti. 

Filmas moko pasirinkti sunkiomis aplinkybėmis, pasitikėti savimi. 

  



 

15. „Iš gatvės į Harvardą“ („Homeless to Harvard: The Liz Murray “,2003) 

Filmas paremtas tikra istorija. Liza gyvena ypač nevykusioje Bronksų šeimoje. Sesuo priklausoma nuo 

narkotikų, mama šizofrenikė, tėvas, išmintingas žmogus, serga AIDS. Nebeįstengianti mokėti nuomos 

šeima išvaroma į gatvę. Lizos mama per švirkšto adatą užsikrečia AIDS ir miršta. Gabi, bename tapusi, 

mergaitė stengiasi kabintis į gyvenimą ir nepasiduoti. 

Filmas moko pasitikėti savimi, nepasiduoti, siekti savo tikslų, drąsos, tikėjimo, tolerancijos. 

 

16. „Jei likčiau“ („If I stay“, 2013) 

Po automobilio avarijos į komą patekusi Mia Hall, privalo nuspręsti ar jai pabusti ir nugyventi likusį 

gyvenimą visiškai kitaip, nei ji įsivaizdavo. Septyniolikmetė neįsivaizdavo gyvenimo be muzikos ir 

vaikino vardu Adamas. Ji – talentinga ir gabi, galėjo pasirinkti tokį gyvenimą, apie kokį svajojo. Reginti 

save iš šalies ligoninės palatoje Mija prisimena tai, kas svarbiausia jos gyvenime. Smagius šeimos 

nutikimus, svajones, meilę, viską, ką ji turėjo, ir viską, ko ji vis dar gali netekti.  

Filmas moko gerumo, meilės, drąsos, priimti sprendimus sunkiomis akimirkomis, atskleidžia draugystės 

ir šeimos svarbą gyvenime. 

 

17. „Nepaprastai garsiai ir neįtikėtinai arti“ („Extremely Loud & Incredibly Close“,2011) 

Filmas apie sumanų, išmintingą vaiką ir apie jo pastangas susekti kiekvieną smulkmę, kurią tėtis galėjo 

jam palikti. Nes tėtis paliko jį, pats to visai nenorėdamas. Nes tėtis žuvo per rugsėjo vienuoliktosios 

įvykius. Vieną dieną dar čia, kitą – nebe. Tai labai gražus, nors ir skaudus kūrinys, vietom tikrai labai 

nuliūdinantis, vietom sužavintis savo paprastomis, bet žaviomis įžvalgomis. Čia susipina kelios istorijos, 

kelios kartos, skausmas, meilė ir sudėtingi gyvenimai bei išmintingi patarimai. 

Filmas moko atleidimo, supratimo, atsakomybės, gerumo. 

 

18. „Benas X“ („BEN X“, 2007) 

Benas kitoks. Jo gyvenimas – atskira visata, kurioje jis žaidžia savo mėgstamiausią kompiuterinį žaidimą 

„Archlord“. Taip jis rengiasi gyventi realiame pasaulyje. Mokykla Benui – kasdienis pragaras, šiurpas 

kasdien būti priekabių auka auga. Ir Benas sugalvoja planą. Tada jo gyvenime atsiranda Skarlait, mergina, 

su kuria susipažino virtualiame pasaulyje. 

Filmas moko suprasti kitų žmonių jausmus, atsakomybės už savo elgesį, atsakingai pasirinkti, pagarbos. 

 

19. “Kelionė be ribų” (The Road Within Online, 2015) Režisierius: Gren Wells. 

Po motinos mirties Vincentas, jaunuolis sergantis Tureto sindromu, atsiduria tarp nuo panašių 

psichologinių sutrikimų kenčiančių žmonių. Netrukus jis susidraugauja su Mari, mergina, kuri serga 

anoreksija, ir Aleksu, nuo obsesinio kompulsinio sutrikimo kenčiančiu savo kambarioku. Taigi šie 

neįprasti kompanionai su savo nesuderinamais charakteriais išsiruošia į trijų dienų kelionę, kurioje 

netrūksta iš kojų verčiančių nutikimų ir netikėtų susitikimų. Kol juos persekioja centro vadovė daktarė 

Rauz ir Vincento tėvas. Vincentas, Mari ir Aleksas supranta, kad jie sugeba gyventi pagal savo taisykles, 

be to, tuo pačiu gali laužyti kitų sugalvotąsias.  

Filmas paliečia keletą temų: anoreksiją, Tureto sindromą, obsesinį kompulsinį sutrikimą. 

http://www.imdb.com/title/tt0338109/
http://www.imdb.com/title/tt0477302/


 

20. “Karlotos dienoraštis” (2010 m.) Komedija apie šešiolikmetės problemas: lytinis gyvenimas (kas tai 

ir kaip tai atrodo?). 

 

21. “Medis” (The Tree,2010) Režierius: Julie Bertucelli 

Šeima ramiai gyvena jaukiame Australijos kaimelyje., tačiau vieną dieną skaudi lemtis šeimos gyvenime 

sukelia chaosą – miršta mylintis ir mylimas šeimos vyras ir tėtis. Netikėta Piterio mirtis sukrečia visus – 

viena lieka sielvartaujanti žmona ir keturi vaikai. Jautriausiai į tėčio netektį sureaguoja aštuonmetė 

Simona. Mergaitė neigia skaudžią realybę ir nė už ką nenori patikėti, kad tėčio nebėra. Ji įtiki, jog jo siela 

įsikūnijo į medį, augantį šalia namų. Į tą patį medį, prie kurio kadaise jie kartu praleisdavo daugybę 

valandų. Simona tiki, kad per medžio lapus jie ir toliau bendrauja... Tačiau senas medis pradeda kelti 

grėsmę šeimynos namui. Jį reikia nupjauti. Mergaitė pasiryžusi viskam, kad užkirstų tam kelią... Ji negali 

prarasti tėčio dar sykį… 

Filmas apie šeimos susitaikymą su tėvo ir vyro netektimi. 

 

22. „Mano mergytė” (My Girl, 1991) Režisavo: Howard Zieff. 

Jautri, švelni mergaitė Vada tiesiog persekiojama mirties… Jos mama mirusi, o tėvas verčiasi laidojimo 

paslaugomis. Vada myli savo anglų kalbos mokytoją ir vien norėdama padaryti jam įspūdį lanko poezijos 

būrelį… Mergaitė turi vieną tikrą draugą, kuris puikiai ją supranta ir visada palaiko. Tomas visada būna 

šalia Vados, net kai ji to ir nenori. Staiga mergaitės gyvenime įsižiebia pavojaus signalas – tėvas pamilsta 

savo pasisamdytą vizažistę. Vada turi žūtbūt juos išskirti.  

Filmas apie netekties išgyvenimą. 

23.” Išmokyk mane mylėti” (Fathers and Daughters, 2015 m.) Režisierius: Gabriele Muccino 

Meilė, kurią jaučiame tėvams, ir meilė, kurią jaučiame mylimiesiems, yra skirtinga. Tačiau vaikystėje  

negavę pakankamai šilumos ir patyrę traumas, žmonės neretai turi grumtis su savimi, kad įsileistų stiprius 

jausmus ir atvertų širdį suaugę.  

Drama, kurią galima žiūrėti su vyresniais vaikais (nuo 15 m.) 

 

24. „13 priežasčių kodėl“ (2017) Režisierius: Diana Son, Brian Yorkey 

Serialo įvykių centre – Klėjus Džensenas. Jis bando atskleisti Hanos, bendraklasės ir simpatijos, istoriją 

bei kodėl ji nusprendė pasitraukti iš gyvenimo.... 

 http://moviex.in/serialai/7619-13-priezasciu-kodel-13-reasons-why2017-1-sezonas-online.html  

14 serijos filmas apie jauną paauglę, patyrusią seksualinę prievartą, smurtą ir patyčias. Ilgas siužetas apie 

merginos sudaiktinamą, sutrypiamą, kuri nebuvo pakankamai stipri ir nebandė padėti sau, o pasirinko 

lengviausią kelią - savižudybę. 

 

25. „Bilis Eliotas“(Billy Elliot“, 2000). Režisierius Stepheno Daldry .  

 1985-ieji. 11-metis šachtininko sūnus Bilis gyvena su močiute, broliu ir tėvu. Pastarasis tvirtai žino, kuo 

turėtų užsiimti jaunėlis sūnus. Deja, tėvo brukamos bokso treniruotės Biliui visai ne prie širdies – vaikino 

siela dainuoja šokant, o svajonės apie baletą ir didžiąją sceną verčia širdį plakti stipriau. Gabiausią šokių 

klasės mokinį pedagogės ruošia stojamiesiems egzaminams į Karališkąją baleto mokyklą, tačiau Bilio 

tėvas nenusiteikęs klausytis kalbų apie nevyrišku laikomą sūnaus norą šokti.  

Ar tai gali sustabdyti vaikiną, kurį į priekį veda svajonė? 

 

http://moviex.in/serialai/7619-13-priezasciu-kodel-13-reasons-why2017-1-sezonas-online.html


 

Siūlome būtent šią versiją: 

“Trys riešutėliai Pelenei “ (Three Wishes for Cinderella, 1973). Režisierius Vclav Vorlcek.  

Pelenės pamotė iš visų jėgų stengiasi supiršti savo piktą ir kvailą dukrą su Princu. Tačiau Princas nenori 

vesti, susipyksta su tėvu ir palieka rūmus. Tuo tarpu Pelenė gauna dovaną - tris stebuklingus riešutėlius. 

Juose ji randa daiktus, kurie suteiks išves ją iš pamotės namų ir padovanos laimę. 
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