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Projekte „Tradicinė kultūra vaikų animacijoje“ dalyvavo dvi Vilniaus vaikų grupės – 

dvylika vaikų, po pamokų lankančių vaikų dienos centrą, ir šeši tėvų globos netekę vaikai, gyvenantys 

rūpybos šeimynoje. Dalyvių amžius svyravo nuo devynerių iki keturiolikos metų. Užsiėmimuose 

dalyvaudavo vaikai (mergaitės ir berniukai), animatorius, psichologė ir po kelis dienos centro ar 

šeimynos globėjus. Su vaikas buvo susitinkama kartą per savaitę, užsiėmimai trukdavo kelias 

valandas.  

Veiklose vaikai buvo supažindinami su nesudėtinga animacija iš daiktų (pieštukų, 

trintukų, Lego detalių ir pan.), savo nupieštų piešinių, ar plastilino lipdinių. Buvo pasirinktą įvairi 

tradicinės kultūros tematika – lietuviškos pasakos, patarlės, tradiciniai amatai ir pagal šią inforamciją 

kuriami trumpi animaciniai filmukai. Pasitelkiant vaizdo kamerą ir kompiuterines programas, 

vaikai mokėsi kurti ir įgarsinti scenas. 

Paraleliai buvo atliekamas psichologinis vaikų vertinimas, pasitelkiant piešinių („Aš“ ir 

„Aš lietuje“), Vidinės darnos ir Savivertės anketų rezultatų bei užsiėmimų stebėjimų analizę. 

Animacijos kūrybos vakarai vienareikšmiškai sudarė sąlygas teigiamiems vaikų 

pokyčiams. Prisilietimas prie kūrybos (kad ir baikštus, pradžioje įtemptas, nedrąsus, sukaustytas) 

leidžia vaikui pamažu atsiverti (estetiniams įspūdžiams, spontaninei saviraiškai, išreiškiant savo 

jausmus, mintis, santykį su pasauliu). Deja, projekte pritrūko susitikimų su vaikais (ypač turint 

omeny, kad vaikų dienos centre vieną kartą būdavo vieni, kitą – kiti vaikai). Todėl tik nedaugeliui 

vaikų projekto gale jau pavykdavo užsiėmimų metu atsipalaiduoti, ilgam sutelkti dėmesį, rodyti 

iniciatyvą. Kita vertus, neabejotina, kad pratinimasis prie to (matant savo veiklos rezultatus; girdint 

kitų pagyrimus; stebint tuos, kurie labiau įsitraukdavo, ir pan.) „tyliai“ vyko visuose vaikuose.  

 

Į veiklą greičiau įsijungė ir atsiskleidė keturi didesne vidine darna bei saviverte 

pasižymėję vaikai bei vienas vaikas, kurio anketų rezultatų ir piešinių analizė rodė bene stipriausią 

nusivylimą realybe bei žemiausią savivertę. Paaiškėjo, kad pastarasis vaikas projekto metu išgyveno 

netektį šeimoje, tačiau jo elgesys kuriant filmukus jį rodė esant draugišku, atsakingu, paslaugiu (dirbo 

labai susikaupęs, tvarkė ne tik savo, bet ir kitų vaikų naudotas priemones, elgėsi labai mandagiai, 

globėjiškai ir pan.). Tad, gali būti, kad šis vaikas yra net brandesnis nei dauguma dalyvių, tik projekto 

metu išgyvenęs didelį skausmą. Stebint jo aktyvumą ir pozityvumą kuriant filmukus, galima spėti, 

kad šiam vaikui užsiėmimai nuo pat pradžios buvo terapiniai – padedantys išgyventi liūdesį ir 

beprasmiškumą. Šiuo atveju ypač svarbus buvo vaiko kontaktas su animatoriumi, – tai leido užpildyti 

vidinę tuštumą. Tuo tarpu, sėkmingas kūrybos procesas kėlė vaiko savivertę. 

Užsiėmimai su likusiais vaikais, turinčiais didesnes emocijų, elgesio ar socializacijos 

problemas, kėlė daugiau pastangų reikalaujančio darbo. Be to, jų negatyvumu neretai užsikrėsdavo 

kiti vaikai. Dauguma šių vaikų visiškai netikėjo savo gebėjimais kurti filmukus (nesvarbu, ar tai būtų 

piešimas, ar lipdymas, ar personažų stumdymas, ar įgarsinimas). Jie viską darė, tik paprašyti kitų, 

nerodė iniciatyvos, labai dažnai kartodavo, kad negali, kad gausis nesąmonė ir pan. Kai kuriems 



savyje labiau užsisklendusiems, artimų santykių vengiantiems vaikams bendravimas su animatoriumi 

kėlė neigiamas emocijas ir gynybiškumą.  

Teigiama, kad žemos savivertės asmenys linkę smerkti kitus, mano, kad kiti juos 

atstums, jaučiasi blogai kitų stebimi, geriau dirba su nekritiškais, nereikliais žmonėmis, nesmagiai 

jaučiasi su žmonėmis, kuriuos laiko kuo nors pranašesniais už save. Gali būti, kad gana intensyvus 

kontaktas su mažai pažįstamu, gan reikliu, tvirtos išvaizdos vyru, gerai išmanančiu savo darbą, 

išprovokuodavo kontaktų vengiančių ir kompleksų smaugiamų vaikų gynybiškumą, maištingumą, 

ironiją, melavimą. O bandymas „palaužti“ tokį gynybiškumą, aktyviai kviečiant įsitraukti į veiklą, 

dar labiau atitolindavo ir „pašiaušdavo“ šiuos vaikus. Pastariesiems reikėtų daugiau užsiėmimų, 

pradedant mažiau kontaktine ir reiklia veikla, pamažu įgyjant vaikų pasitikėjimą bei stiprinant jų 

savivertę. Bandant pažaboti asmens nerimą, labai svarbus švelnumas (tiek mano su asmeniu, tiek 

paties asmens sau). 

Nežiūrint to, toks vaikų susikaustymas yra ne kūrybinių užsiėmimų, o praeities 

išgyvenimų pasekmė. Nuo skausmingos realybės bėgantiems vaikams (dažniausiai kompiuterinių 

žaidimų ar svaigalų dėka) kūryba gali padėti nuo kančios bėgti tinkama linkme, atskleidžiant savo 

gebėjimus. Tai gali padėti nusimesti „šarvus“, atrasti savo ir santykių su kitais teigiamumą, galiausiai, 

atsisukti į save ir priimti realybę (kartu su visais jos sunkumais). Tai, kad vaikams užsiėmimai buvo 

svarbūs, rodo daugumos jų liūdesys, atsisveikinant projekto gale (ypač rūpybos šeimynoje). Ir panašu, 

kad kuo labiau gynybiškas buvo vaikas, tuo jam sunkiau buvo atsisveikinti. 

Neretai vaikas, vedamas nesėkmių keliu, praranda tikėjimą savo jėgomis. O dauguma 

šio projekto dalyvių pasižymėjo ypač maža saviverte. Tačiau, abstraktesnėje meninėje veikloje 

netaikomi standartizuoti vertinimo kriterijai. Dėl to, čia labiau tikėtina tyli neigiama savivertė (kai 

vaikas pats nėra patenkintas savo veiklos rezultatais), nei viešas neigiamas aplinkinių verdiktas. Su 

vidiniu neigiamu savęs vertinimu vaikui lengviau susitaikyti nei su išoriniu. Socialinis kontekstas 

stipriai įtakoja mūsų jausmus ir sprendimus. Net menkas socialinis atstūmimas sukelia realų emocinį 

skausmą.  

Kuriant filmukus, dažniau buvo girdimi teigiami aplinkinių vertinimai, lydimi 

susižavėjimo šūksnių, kas, be abejonės, paliko pėdsaką vaiko sąmonėje. Kūrybiniuose užsiėmimuose 

animatorius, tinkamai reaguodamas į vaikų emocinę būklę, turėjo galimybę transformuoti veiklą. 

Animacijos dirbtuvės buvo tiek reikalaujančios vaikų kantrybės bei darbo, tiek ir lanksčios. 

Suaugusiojo kantrybė, nuoseklumas, nekritiškumas leidžia lengviau prisijaukinti 

vaikus. Taip palengva didinamas jų pasitikėjimas savimi, kas įgalina vaikus priimti ir pažinti save, 

išmokti valdyti nemalonius jausmus. Susilpnėjus gynybiškumui, vaikas geriau suvokia ką jaučia ir 

kodėl. Tokiu būdu padedama vaikui po truputį atrasti save, priimti save tokį, koks jis yra, ir tapti tuo, 

kuo jis nori būti. Atradęs save, vaikas įgyja asmeninės laisvės savarankiškai priimti gyvenimo 

sprendimus. Taigi, per meninę veiklą ugdomas gebėjimas valdyti savo jausmus. Tai didina saugumo 

jausmą, o pastarasis toliau padeda vaikui priimti jį supantį pasaulį. 

Projekto metu buvo akivaizdu, kad, ugdant emocijų, elgesio ar socializacijos sunkumų 

turinčius vaikus, ypač svarbus tampa tinkamas bendravimas, skatinantis tinkamą vaikų elgesį 

pagyrimais. Jaunam žmogui ypač svarbi kitų nuomonė apie jį. Visi mūsų veiksmai (teigiami ar 

neigiami) palieka prote įspaudus, kurie vėliau ir vėlei skatina mus atitinkamai elgtis. Giriant vaiko 

gerą elgesį, padedama pastarajam įsitvirtinti, formuotis vaiko sąmonėje. Tokia strategija yra daug 

paveikesnė ugdymo priemonė, nei barimas blogai pasielgus. Vadinami problematiškesni vaikai 

tiesiog yra labiau vedini neigiamų elgesio įspaudų. Deja, tai tėvus/ugdytojus dažnai išgąsdina ir jie 

nebetiki vaiko (ar projekto, kuriame dalyvauja tokie vaikai) sėkme. Tuo tarpu, kantriai formuojant 

teigiamas vaiko patirtis, vaiko asmenybę keičiama teigiama linkme. Kuriant filmukus, vaikai labai 

jautriai reagavo į bet kokį vertinimą. Kita vertus, aukšta vaiko savivertė ne visada yra palanki. 

Savigarbos ir narcisizmo augimas psichologų stebimas jau bene tris dešimtmečius. Perdėtas, pagrindo 

neturintis gyrimas negali atnešti tikrai gerų pasekmių. Kuomet savivertės išsaugojimas tampa esminiu 



vaiko gyvenimo tikslu, ima reikštis perdėtas jo gynybiškumas ir  savireklama.  Tokia savivertė yra dirbtinė 

ir trapi, o jos psichologinė vertė – abejotina.  
Projekte dalyvavo vienas vaikas, kurio savivertė buvo aukščiausia, lyginant su kitais 

vaikais, bet tuo pačiu aplinką jis suvokė kaip nesaugią, chaotišką, nenuspėjamą, jis nesistengė pats 

įveikti iškylančių kliūčių, visuomet kitų prašė jam paduoti darbo priemones, nerodė iniciatyvos, nors 

dirbdavo susikaupęs, veikla stipriai jį „išsunkdavo“.  

Kartą, kuriant filmuką, reikėjo prisitaikyti prie pasikeitusios scenos, – sugalvoti, kaip, 

pakeitus dekoracijas, pastatyti aukščiau kamerą, idant ji apimtų visą veiksmą. Šioje situacijoje 

dalyvavo minėtas ir dar vienas vaikas. Pirmasis nepajudino piršto, o antrasis iš karto ėmėsi ieškoti 

tinkamų priemonių ir greitai atnešė dėžių iš žaislų spintos. Iš šalies galėjo atrodyti, kad pirmasis 

tiesiog tingėjo. Bet, drįstu teigti, kad pernelyg aukšta – dirbtinė – šio vaiko savivertė yra stropiai 

paslėptas pasąmonėje nepilnavertiškumo jausmas. Gali būti, kad jam „koją kišo“ ypač stiprus noras 

išsaugoti savo vertę kitų akyse. Būtent dėl to, jis vengė imtis veiklos (kad nesusimautų) ir greitai 

pavargdavo (nes visada jautė didelę įtampą). Šis vaikas imdavosi darbo, kai girdėdavo kaip kiti 

girdavo kitus vaikus, kai matydavo, kad susidomėjimas juo (mat jis dažnai buvo dėmesio centre) 

nuslūgdavo. Jis nepraleisdavo progos sukritikuoti to, kuris imdavosi iniciatyvos. Deja, tokia 

konkurencija irgi neskatina tvirtos savivertės. Manyčiau, kad teigiamos įtakos šiam vaikui galėjo 

turėti matymas, kad laimėjo tas, kuris bandė, kad vienintelė nesėkmė šiuose užsiėmimuose buvo 

nedalyvavimas, kad nebuvo tarpusavio varžytuvių. Taip pat gerai, kad niekas nedarė nieko už jį 

(dažniausiai jam prašant kažką atnešti), nes visi buvo užsiėmę savais darbais. Visa tai skatina vaiko 

suvokimą, kad problemą gali išspręsti pats ir tik, kai tikrai pats negali, gali kreiptis pagalbos į kitus ir 

jos susilaukti.  

Psichologai skatina kelti vaikui jo galimybes atitinkančius reikalavimus; visus realius 

vaiko pasiekimus įvertinti pagyrimu; padedant ir palaikant, skatinti vaiką pačiam įveikti 

sudėtingesnes problemas; suteikti vaikui galimybę savo sumanymus ir darbus užbaigti iki galo, 

neatliekant šito už jį. Mokinant atsakomybės už savo veiksmus, užaugęs asmuo nesijaus įvykių auka, 

negalvos, kad gyvenimas jam yra neteisingas, bet, priešingai, stengsis įveikti iškylančias kliūtis. 

Mūsų veiksmus įtakoja troškimai. O troškimai priklauso nuo proto būsenos. Pakeitę 

vaiko proto būseną, pakeisime jo troškimus, veiksmus ir, galiausiai, net išorinę situaciją. Turime 

vaiką mokinti savo problemų priežasčių neieškoti išorėje ir liautis kaltinti ir kritikuoti kitus. Todėl 

pirmas žingsnis – vaiko supratimas, kad jis yra atsakingas už savo veiksmus. Kaip minėta aukščiau, 

tai įgalina jį priimti sprendimus.  Bet, dėl ego priešinimosi, pradžioje tai būna sudėtinga.  

Kuo didesnė tuštuma vaiko viduje, tuo neramesnis protas, tuo sunkiau jį pažaboti. 

Minėta, kad daugumos projekte dalyvavusių vaikų savivertė buvo žema. Be to, rūpybos šeimynoje 

gyvenantiems vaikams gyvenimas atrodo žymiai mažiau vertas įsitraukimo, pasiaukojimo ir 

pastangų, jiems jis suvokiamas kaip našta ir beprasmis. Kaip banaliai beskambėtų, viso to priežastis 

– meilės trūkumas. Savęs suvokimui reikia meilės. Tas, kas negali užmegzti ryšių išorėje, bus „be 

ryšio“ ir viduje. Manau, kad visiems vaikams buvo labai svarbus ryšys su projekte dalyvavusiais 

suaugusiais. Tik atviresni vaikai tai rodė tiesiogiai, o gynybiškesniems vaikams šie santykiai žadino 

įvairius gynybinius mechanizmus. Tačiau, jei vyresniesiems pavykdavo išvengti reaktyvaus atsako į 

vaikų gynybas (atsisakymą dalyvauti veikloje, bandymą trukdyti veiklą, atkreipti į save dėmesį ir 

panašiai), tai mažino vaikų nerimą ir skatino jų įsitraukimą. 

 

Vaiko ugdymas yra paveikesnis, jei stimuliuojamos visos  juslės – klausos, regos, 

uoslės, skonio, lietimo, jei vaikui parodomas priežasties ir pasekmės ryšys. Animacija apjungia daug 

meno sričių. Ji skatina kuriant scenarijų generuoti idėjas. Čia dirbama ir su girda (įgarsinant 

filmukus), ir su rega (taip pat erdviniu vaizdu), ir su lyta (lipdant, piešiant, konstruojant).  

Vaikus ypač įtraukė filmukų įgarsinimas. Tikriausiai dėl didesnio emocinio įsitraukimo. 

Žinoma, kad emocinė veikla smegenų darbą suaktyvina labiau nei intelektinė racionali veikla. Menine 

veikla apskritai lavinimas vaiko vidinis emocinis pasaulis. Be to, ir paties garso poveikis smegenų 



veiklai yra pats stipriausias ir jo dėka sparčiausiai kuriasi naujos neuronų jungtys (ko nepamatysi, 

stebint vaiko išorę).  

Vienas projekte dalyvavęs vaikas pasižymėjo pozityvumu, bet lėtesne protine veikla, 

nesavarankiškumu, didesniu išsiblaškymu. Nežiūrint to, kūrybinėje veikloje jis dalyvavo aktyviai ir 

noriai. Tokiam vaikui animacijos kūrimas gali atskleisti gyvenimą kaip labiau suprantamą. Iš 

daugybės atskirų kadrų kuriant filmuką, vaikui galima padėti atrasti priežasties-pasekmės ryšį, 

įprasminti kiekvieną momentą. Tai įgalina vaiką suvokti aplinką kaip labiau suprantamą, struktūruotą 

ir tvarkingą. 

Užsiėmimams įtakos turėjo buvimas pačioje grupėje. Dar beveik prieš tris dešimtmečius 

neurofiziologai nustatė, kad priekinėje smegenų dalyje esantys vadinamieji veidrodiniai neuronai 

suaktyvėja ne tik atliekant veiksmą, bet ir stebint kitų individų judesius. Vienos rūšies veidrodiniai 

neuronai yra susiję su veiksmų suvokimu ir imitavimu, kitos – su savo ir stebimo žmogaus pojūčių 

bei emocijų išgyvenimu – empatija. Tad, net iš pažiūros veikloje mažai dalyvaujantys vaikai buvo 

įtakojami, stebėdami kitus. Užsiėmimų metu taipogi išryškėjo stipri grupės dinamikos įtaka veiklai. 

Tarkim, jei grupėje būdavo mažiau vaikų bei būdavo bent du didesne branda pasižymintys vaikai, 

užsiėmimų atmosfera būdavo darbingesnė ir  ramesnė. Kai kurie vaikai, būdami poroje, imdavo 

maištauti (ko nedarydavo, būdami atskirai) ir „užkrėsdavo“ nedarbingumu „vidutinius“ vaikus. Tad, 

jei įmanoma, tokiuose užsiėmimuose, reikėtų formuoti grupes, įtraukiant bent kelis brandesnius, 

pozityvesnius vaikus, išskiriant poras-maištininkes ir panašiai.  

Taigi, tokia veikla padrąsina, skatina vaiko iniciatyvumą, savarankiškumą, savivertę, 

didina savimonę, mažina gynybiškumą, lavina emocinį intelektą, padeda vaiko trūkumus atsverti ar 

net panaikinti jo pranašumais. Psichologai teigia, kad asmens savimonė pagrinde susiformuoja iki 

paauglystės (kai kurie autoriai teigia, kad iki 7 m., kiti, kad iki 30 m.). Bet kuriuo atveju, kuo jaunesnis 

asmuo, tuo jo potyriai, veiksmai palieka stipresnius įspaudus prote. Šie toliau formuoja mūsų 

savimonę, kreipia proto raidą tam tikra linkme. Susidaro tarsi uždaras ratas: asmens protas, jausmai, 

siekiai, vertybės lemia sprendimus, o pastarieji vėlgi įtakoja smegenų struktūras. Manome, kad tai 

mes nusprendėme, bet dažniausiai tai tėra praeities įspaudų paskatintas veiksmas. Kuo stipresnis yra 

įspaudas, tuo sunkiau jam atsispirti. Su laiku savimonė tampa pakankamai stabili. Tad, kuo asmuo 

jaunesnis, tuo didesnė tikimybė pakreipti jo raidą tinkama linkme, ugdyti atsakomybės jausmą, 

atvirumą sau ir kitiems, ir tokie teigiamas patirtis kuriantys ir vaiko sąmoningumą didinantys 

projektai yra pagalba vaikui.  

 


