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1. Įvadas 

DIALLS projektas siekia įgalinti vaikus ir jaunimą tyrinėti savo kultūrinius tapatumus bei socialines 

vertybes, skatinti jų kultūrinio raštingumo augimą ir suteikti jiems galimybę diskutuoti apie 

europietiškumą. Diskusijos, organizuojamos klasėse, bus inicijuojamos naudojant skirtingus 

kultūrinius tekstus (t.y. bežodės paveikslėlių knygos ir nebylūs filmai), kurie buvo sukurti Europoje 

ir kitose šalyse (apimant Izraelį kaip partnerę šalį šiame projekte). Atrinkti kultūriniai tekstai yra 

rengiamos Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programos (CLLP) dalis. Šis leidinys (D2.2) skirtas 

pristatyti surinktų bibliografiją atrinktų kultūrinių tekstų, iš kurių bus imami pagrindiniai tekstai 

kultūrinio raštingumo mokymosi programai įtraukties tema. Šie tekstai remiasi kultūrinės analizės 

metminimis (angl. Cultural Analysis Framework)  - dokumentu, kuriame analizuoti kultūrinio 

raštingumo tikslai atrinktuose Europos ir DIALLS projekto partnerių šalių švietimo politikos 

dokumentuose.  

DIALLS žvelgia į kultūrinio raštingumo konceptą ne tik kaip į kultūrinių žinių turėjimą bei 

formavimą (tarkime, per literatūros ar meno tyrinėjimą), bet ir kaip į polinkį ieškoti skirtingų 

interpretacijų turimų žinių prasme. Kultūrinį raštingumą laikome atsaku į esamus kultūriniams 

resursus ir naujų kūrimą, taigi žvelgiame į jaunus žmones kaip į kultūros vartotojus bei kūrėjus. 

Šiuo atžvilgsiu formuodami „kultūriškai raštingą“ asmenį, mes skatinsime jaunąją kartą (nuo 

priešmokyklinio iki vidurinio amžiaus) būti ne tik jautria savo turimų tapatumų bei kultūrų 

atžvilgiu, bet ir skatiname įsijausti į kitų tapatumus bei kultūras. Šiuo aspektu siekiame paskatinti 

įtrauktį, tarpkultūrinį dialogą ir abipusį supratimą. Ši nenormatyvinė kultūrinio raštingumo sąvoka 

pabrėžia toleranciją, įtrauktį ir empatiją kaip esmines tarpkultūrines kompetencijas ir tuo pačiu 

išryškina pluralistinę visuomenę kaip vertybę. Šiuo tikslu europietiškumas ir buvimas europiečiu 

yra labiau suprantami kaip svyruojantis kultūrinis tapatumas (Lähdesmäki 2012), o ne kaip 

nekintantis ar net varžantis konceptas. Europietiškoji kultūra nėra suprantama kaip faktų ir 

pasiekimų rinkinys, priklausantis tam tikrai apibrėžtai grupei; atvirkščiai, ji suprantama kaip 

įkūnyta, patyriminė ir nuolatinė praktika jaunų žmonių gyvenime tiek Europoje, tiek už jos ribų. 

Tiksliau tariant, DIALLS siūlo, kad kultūrinis raštingumas turi reaguoti į besiplečiančius 

daugiakultūriškumą, daugiaetiškumą ir daugiakalbiškumą žmonių grupėse, vietose bei pačiuose 

individuose. Europa yra nuolatiniame keitimosi procese, jos ribos keičiasi ir fluktuoja, besikeičiant 

kultūriniams aspektams jos identifikuotojai plečiasi, traukiasi ir persiformuoja. Nebestebina tai, 

kad 145 skirtingi tekstai, sudarantys šią kultūrinių tekstų bibliografiją, tampa tokiu rinkiniu, kuris 

https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
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skatina reflektuoti įvairialypį ir nenuspėjamą šiuolaikinį pasaulį. 

Kultūrinių tekstų bibliografijos atrankos procesas atspindi įvairialypį ir platų kultūrinio raštingumą 

supratimą. Įtraukdami tik bežodes paveikslėlių knygeles ir nebylius filmus, mes išryškiname vaizdo  

reikšmę verbalikos atžvilgiu, pastaroji turi ypatingą reikšmę daugiašalėms ir daugakultūrėms 

tikslinėms grupėms. DIALLS projekto pasiūlyme siekėme išlaikyti lankstumą, t.y. numatėme įtraukti 

verbalinius tekstus iš skirtingų Europos šalių tuo atveju, jei neverbaliniai pasirinkimai būtų riboti. 

Tačiau čia pateikiamas bežodžių paveikslėlių knygelių ir nebylių filmų sąrašas reiškia, kad 

pakankamai lengvai galėjome įtraukti neverbalinius/bežodžius tekstus. Atliekant kultūrinių tekstų 

atranką kaip pavyzdžiu rėmėmės Tarptautinės jaunimui skirtų knygų tarybos (angl.  International 

Board on Books for Young people (IBBY1) įgyvendinamu projektu Tyli knyga (angl. Silent Book).  

1.1. Kultūros analizės metmenyse identifikuotos temos 

Kultūros analizės metmenyse2 (CAF) yra identifikuota aštuoniolika pagrindinių terminų, apimančių 

kultūrinio raštingumo konceptą (paveikslas 1). Šie terminai: tolerancija, empatija, įtrauktis, 

įvairovė, žmogaus teisės, demokratija, lygybė, solidarumas, globalizacija, darnus 

vystymasis/klimato kaita, pilietiškumas (angl. citizenship), socialinė ir pilietinė (angl. civic) 

kompetencija, aktyvus dalyvavimas, bendradarbiavimas, priklausymas, bendrasis ir kultūrinis 

paveldas, europinis naratyvas (žiūrėkite terminų žodynėlį Priede 1). Kultūros analizės metmenyse 

šie terminai yra suskirstyti į keturias pagrindines grupes: dispozicijos, gyventi kartu, socialinė 

atsakomybė ir būti europiečiu3.   

Nuostatos: tolerancija, empatija, įtrauktis 

Iš visų aštuoniolikos terminų šios temos yra universaliausios. Tolerancija, empatija ir įtrauktis 

laikomos pagrindu kultūriniam raštingumui, tai teigiama ir Kultūros analizės metmenyse. Jei 

kalbame apie vaikų literatūrą kaip pedagoginį-socialinį projektą, galime teigti, kad šios temos yra 

labiausiai plėtojamos vaikų literatūroje (Stephens, 1992). Nors bendrai dauguma vaikų literatūros 

darbų apima šias temas, tačiau šioje bibliografijoje surinkta literatūra ypatingai orientuojasi į 

                                                           
1 http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0 

2 https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf 
 

3 Kultūrinių tekstų bibliografijoje kiekvienas tekstas yra kategorizuojamas pagal pagrindines temas. Tai leidžia greitai 
atsirinkti tuos kultūrinius tekstus, kurie, pavyzdžiui, labiau reflektuoja socialinę atsakomybę, o ne europietiškumą ir 
t.t.  konkretūs terminai gali būti rasti prie kiekvieno teksto įrašo. Kiekvienas tekstas prieinamas parengtoje lentelėje.  

 

http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0
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pastarąsias temas. Pavyzdžiui, knygelė Mein Weg mit Vanessa orientuojasi į patyčių temą ir aiškiai 

reprezentuoja empatiją bei įtrauktį tarp vaikų daugiakultūrėje grupėje. 

 
 
 

 

1pav. Kultūrinį raštingumą sudarančios temos remiantis Kultūrinės analizės metmenimis (CAF) 
 
Gyventi kartu: įvairovė, žmogaus teisės, demokratija, lygybė, solidarumas, globalizacija 

Tolerancija, empatija ir įtrauktis dažnai pasireiškia tarp asmenų, esančių mažose grupelėse, tuo 

tarpu ši antroji teminė grupė apima žymiai platesnį socialinį kontekstą ir pripažįsta socialinius 

aspektus arba realybę. Daugybė tekstų šioje teminėje grupėje reprezentuoja ir suaktualina 

socialinės integracijos ir bendruomeninio kūrimosi problematiką. Pavyzdžiui, Orizzonti, 

vaizduojantis tragišką migrantų krizės atvejį, taikliai parodo ir aktualizuoja žmogaus teisių temą. 

Kitas pavyzdys, Out of the Blue, aprašantis tarprūšinę gelbėjimo misiją atostogų metu, aiškiai 

parodo solidarumo aspektą. Atrinkti tekstai, kurie orientuojasi į įvairovės vertę, šią temą 

atskleidžia tiesiogiai arba numanomai; tekstas gali parodyti daugiakultūrį naratyvą arba naudoti 

gyvūnų personažus kaip alegoriją, parodančią kultūrinės įvairovės reikšmę.  
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2 https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf 
3 In this Bibliography of Cultural Texts each entry is categorised according to its main themes, 
meaning that it is possible to quickly isolate which Cultural Texts reflect themes of Social 
Responsibility rather than Being European, and so on. 
The particular terms can be found in each entry itself. These entries can be accessed directly from 
the spreadsheet. 
4 All references for the Cultural Texts can be found in Appendix 2 
 

Socialinė atsakomybė: darnus vystymasis/klimato kaita, pilietiškumas, socialinė ir pilietinė 

kompetencija, aktyvus dalyvavimas, bendradarbiavimas   

Šios grupės temos vienu ar kitu būdu yra proaktyvios, t.y. jos reprezentuoja aktyvų asmens 

dalyvavimą pasaulyje, jo/jos įsitraukimą į globalius klausimus, bei apima socialines problemas, apie 

kurias būtina diskutuoti. Socialinės atsakomybės vaidmuo yra kertinis siekiant europietiško 

sutelktumo; tarpusavio priklausomybės ir sambūvio temos yra svarbios siekiant suprasti 

europietišką bei nacionalinį tapatumus. Tokie kultūriniai tekstai, kaip Free the Lines, paveikslėlių 

knyga vyresnio amžiaus vaikams diskutuoja aplinkos klausimus, o Look Outside istorija, skirta 

jauniesiems skaitytojams apie pirmąjį sniegą aprašo kelis vaikus, kurie proaktyviai veikia 

platesniame pasaulyje. 

 

Būti europiečiu: priklausymas, bendrasis paveldas, kultūrinis paveldas, europietiškasis naratyvas 

 

Paskutinioji temų grupė orientuojasi į tiesioginę bei mimezinę europietiškumo reprezentaciją ir 

kalba apie dabartines europietiško tapatumo dilemas. Taigi kultūriniai tekstai šioje grupėje susiję 

su skirtingomis europietiškumo kultūrinėmis žymėmis. Pavyzdžiui, miesto gyvenimas Zaterdag ir 

Excentric City arba pasakos naratyvas knygose Attention, Fairy Passage ir The Prince Charming & 

The Purple Princess. 

Kiekvienas tekstas buvo analizuotas žvelgiant į jo turinį bei įvertinant, kiek tai apima Kultūros 

analizės metmenyse išryškintas temas. Kai kurie atrinkti tekstai apima keletą temų, kurios dažnai 

yra persidengusios. Žemiau esantys grafikai parodo tiek bendrą temų pasiskirstymą atrinktuose 

kultūriniuose tekstuose, tiek subtemų pasiskirstymą visų temų atžvilgiu. Atrinkti 145 tekstai apima 

skirtingas temas, vis dėlto svarbu pabrėžti tai, kad demokratijos, lygybės ir pilietiškumo temos 

šiuose tekstuose yra aprašomi rečiausiai. Tai leidžia tinkamai įvertinti kiekvieną temą ir užtikrinti, 

kad kuriant Kultūrinio raštingumo ugdymo(si) programą (CLLP) rečiau minėtoms temoms būtų 

skiriama pakankamai dėmesio. 
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2 pav. CAF temų pasiskirstymas atrinktuose 145 tekstuose 

  

 
3 pav. Subtemų pasiskirstymas socialinėse atsakomybės tematikoje 

 

4 pav. Subtemų pasiskirstymas nuostatų tematikoje  

 

62 

47 

43 

[VALUE] 

CAF temų pasiskirstymas 

socialinė atsakomybė gyventi kartu

dispozicijos būti europiečiu

10 
6 

11 
13 

22 

Subtemų pasiskirstymas  
socialinės atsakomybės temoje 

aktyvus dalyvavimas pilietiškumas

bendradarbiavimas socialinė/pilietinė kompetencija

darnus vystymasis

14 

15 

14 

Subtemų pasiskirstymas dispozicijų temoje 

Empatija Įtrauktis Tolerancija
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5 pav. Subtemų pasiskirstymas tematikoje „gyventi kartu“ 

 
 
 
 
 

 
 
 

6 pav. Subtemų pasiskirstymas tematikoje „būti europiečiu“ 

 

 

 

 

1 

16 

5 8 

9 

8 

Subtemų pasiskirstymas temoje gyventi 
kartu  

demokratija įvairovė lygybė

globalizacija žmogaus teisės solidarumas

16 

24 

14 

10 

Subtemų pasiskirstymas temoje būti europiečiu  

priklausymas kultūrinis paveldas europinis naratyvas bendrasis paveldas
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1.2. Kodėl svarbu rinktis „bežodžius“ tekstus 

Kultūrinių tekstų bibliografijoje pristatytus teminius, estetinius, modalinius, geografinius ir 

kultūrinius skirtumus jungia vienas svarbus kriterijus: visi jie reiškiami bežode forma. Rinkinį sudaro 

vien bežodės paveikslėlių knygos ir nebylūs trumpametražiai filmai. Bežodžiai pasakojimai skaitytojus 

skatina diskutuoti. Jų pasitelkimas „reikalauja didesnio bendraautoriaus vaidmens, kuriame būtina 

nebijoti vaizduotės, pasitelkti intertekstualias ir kultūrines žinias, bei pasitikėti skaitytojo gebėjimu 

suprasti pasakojimą“ (Arizpe, Colomer ir Martínez-Roldán, 2014 m., 37-38 psl.). Tuos pačius 

bežodžius pasakojimus įmanoma ir itin patrauklu naudoti įvairiose kalbinėse aplinkose. Bežodė forma 

iš esmės yra egalitarinė, nes jos, priešingai nei įprastų žodinių pasakojimų, neriboja originalo kalba ar 

vertimo kokybė. DIALLS dėmesį skiria vaikų ir jaunų žmonių polinkiui mokytis vizualiai, taip 

patvirtindamas politinį principą, kad vaikai yra „savo gyvenimo žinovai“ (Clark ir Statham, 2005 m.). 

Be to, šis projektas tiek mokiniams, tiek mokytojams suteikia prieigą prie vienos inovatyviausių ir 

tebeaugančių šiuolaikinės vaikų medijos ir leidybos sričių. 

Esminis bežodžio pasakojimo bruožas yra tas, kad norėdamas sėkmingai suvokti teksto visumą, 

knygos skaitytojas ar filmo žiūrovas, stebėdamas vaizdų seką, privalo konstruoti bendrą istoriją. Tokio 

proceso rezultatai yra dvejopi. Pirmiausia, skaitytojai padrąsinami patys susikurti pasakojimo prasmę. 

Antra, skaitytojai turi pritarti šiam procesui, priešingai nei verbalinio pasakojimo tėkmės 

primetamam linijiniam suvokimo modeliui. Toks procesas itin glaudžiai susijęs su bežodės 

paveikslėlių knygos formatu. Kaip teigia Arizpe: 

„skirtumas tarp žodinių ir bežodžių paveikslėlių knygų pasireiškia lūkestyje įtraukti 

aktyvius skaitytojus, suteikiant jiems galią konstruoti prasmę. Dėl to atliekant bežodžių 

paveikslėlių knygų tyrimus svarbiausia skaitytojams suteikti pakankamai laiko pajausti 

pasakojimą, jį keletą kartų perskaityti ir reflektuoti, o tik tada prašyti paaiškinti šio 

prasmę.“ (2014 m., 96–97 psl.) 

Nebyliojo kino situacija kiek sudėtingesnė. Kadangi filmo trukmė yra apibrėžta, šie laikinumo rėmai 

išskirtinai vizualiam pasakojimui primeta linijinę seką. Kaip rašo Kress‘o mintimis besiremianti Maine, 

„vienas esminių rašto ir atvaizdo skirtumų yra susijęs su kalbos linijiškumu. Skaitant rašytinį tekstą, 

kuriame kiekvienas žodis lemia kitą, suveikia specifinė laikinė skaitymo jungtis. Vaizdas pasitelkia 

alternatyvias erdvines skaitymo jungtis.“ (2015 m., 23 psl.) Vis dėl to linijinę skaitymo jungtį naujai 

patvirtina pagrįstas paveikslėlių knygos ar filmo pasakojimo naudojimas, nes tikėtina, kad skaitymo 

užsiėmimus didelėje grupėje ves CLLP mokytojas. Pavieniai knygos ir trumpametražio filmo atvaizdai 
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taip pat gali tapti Kultūrinio teksto visumos suvokimo dalimi. Tai suaktyvins erdvinę ir linijinę 

skaitymo jungtis, taip vizualiniame raštingume, kaip jis dažniausiai suprantamas, įžvelgiant dar 

daugiau naudos (žiūrėti, pavyzdžiui, Maine, 2015 m.). 

Bežodžių pasakojimų rinkinys apima dvi formas: paveikslėlių knygų ir trumpametražių filmų, kurių 

istorijos ir reikšmė perteikiami vizualiai, o filmuose ir pasitelkus garso takelį. Ankstyvieji spausdinimo 

presai sudarė sąlygas kurti šiuolaikines paveikslėlių knygas, tačiau iliustracijos iki XX a. buvo prabanga 

(Salisbury ir Styles, 2012 m.). Nors vizualinis raštingumas iš pažiūros labiau įgimtas nei verbalinis 

raštingumas, paprasta paveikslėlių knyga suvokiama kaip spausdinto žodžio subkategorija. To 

priešprieša yra nebylus kinas, kuris yra ankstyvoji judančių vaizdų forma, atsiradusi dėl technologinių 

apribojimų ir garso produkcijos kainosi. 

Emmos Bosch 2014 m. bežodžių paveikslėlių knygų tipologijoje išskirti trys pagrindiniai bežodės 

formos pavyzdžiai, kuriuos galima taikyti ir nebyliam kinui: 

x Visiškai bežodė paveikslėlių knyga „kurios vizualiniame pasakojime neįrašytas nė vienas žodis, 

išskyrus pavadinimą, autorių ir leidėją“ (Bosch, 2014 m., 74 psl.) Visiškai bežodžių paveikslėlių 

knygų, esančių rinkinyje, pavyzdžiai: Pelėda šikšnosparnis, šikšnosparnis pelėda ir Vištų vagis. 

x Beveik bežodė paveikslėlių knyga – tai „pasakojimas, istorijai perteikti daugiausiai naudojantis 

vizualinius ženklus, bet kartu turintis rašytinio teksto. Beveik bežodės paveikslėlių knygos 

skaitytojas nedideliam teksto kiekiui skiria išskirtinį dėmesį, kadangi nesitiki atrasti lingvistinių 

simbolių tik vizualiame kūrinyje“ (Ibid). Beveik bežodės paveikslėlių knygos, esančios 

rinkinyje, pavyzdys: Viduržemio jūra (leidinio pradžioje įrašytas vienas verbalinio teksto 

sakinys). 

x Tariamai bežodė paveikslėlių knyga „klaidingai laikoma beveik bežode, kai iš tiesų kalbama 

apie iliustruotas knygas ar paprastas paveikslėlių knygas“ (Bosch, 2014 m., 77 psl.). Tariamai 

bežodė paveikslėlių knyga Baci svarstyta rinkinio ilgajame sąraše, tačiau šios knygos kategorija 

diskutuotina priklausomai nuo to, kaip interpretuosime Bosch pateiktą tariamai bežodės 

paveikslėlių knygos apibrėžimą. 

Dauguma į Kultūrinių tekstų bibliografiją atrinktų paveikslėlių knygų yra visiškai bežodės, 

tačiau svarbu pažymėti, kad kiekviename pavadinime įrašyti žodžiai gali lemti skaitytojo ar žiūrovo 

lūkesčius. Rinkinyje taip pat yra kelios beveik bežodės paveikslėlių knygos, kuriose randamas tekstas 

yra iliustracijos dalis, pavyzdžiui, miestovaizdyje matomi ženklai „viešbutis“ ir „taksi“, arba įžanginis 

ar baigiamasis sakinys, padedantis orientuotis vizualinėje istorijoje, bet nenurodantis jos prasmės. 

Tokios paveikslėlių knygos buvo įtrauktos atsižvelgiant į tinkamumą jas naudoti Europoje kaip 
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tarpkalbinius įrankius, ne bežodės formos grynumą. Siekiame, kad skaitytojas ir žiūrovas suvoktų 

pasakojimo esmę nepaisant to, ar supranta paveikslėlių knygoje bei trumpametražiame filme esantį 

verbalinį tekstą. Kaip teigia Bosch, apibrėždami bežodę paveikslėlių knygą, dedamės žinantys 

autoriaus ir leidėjo ketinimus (74 psl.), taigi beveik bežodės paveikslėlių knygos atspindi bendrą 

formos ir projekto esmę.  

Panaši tipologija taikytina filmų rinkiniui, sudarančiam maždaug pusę Kultūrinių tekstų 

bibliografijos. Dauguma atrinktų filmų yra absoliučiai bežodžiai, t. y. jų metu nepasakomas ir ekrane 

neparodomas nė vienas žodis, išskyrus pradžios ir pabaigos titrus. Tačiau, kaip ir atrinktose 

paveikslėlių knygose, kelete filmų matyti žodžiai, suteikiantys konteksto vizualiniam žymikliui (pvz. 

užrašas „užkandžiai“). Kaip ir su paveikslėlių knygomis, viliamės, kad šie reikšmę žymintys verbaliniai 

tekstai bus pakankamai universalūs ar nesvarbūs bendram kiekvieno pasakojimo prasmių kūrimo 

projektui. Kai kurie rinkinio filmai, tokie kaip Nebylys, specialiai vartoja absurdišką šnekamąją kalbą 

siekdami mėgdžioti kalbą ir kvestionuoti jos suvokimą. Tai atitolina žiūrovą nuo kalbinio konteksto ir 

pateikia kitokį bežodės formos tipą, kuris tampa iššūkiu su bežode forma susipažinusiems 

skaitytojams. 

1.3. Atrankos eiga 

Iš 600 peržiūrėtų pasakojimų, ilgajam sąrašui atrinkta 250. Galutiniame rinkinyje liko 145 Kultūriniai 

tekstai. Kultūrinių tekstų bibliografijos atrankos metu susitarta dėl šių kriterijų: 

● Pasakojimai turėtų būti išleisti Europoje arba Izraelyje (mūsų šalis partnerė), arba būti sukurti 

europiečio autoriaus / iliustratoriaus / režisieriaus; 

● 145 iš ilgojo sąrašo atrinkti kultūriniai tekstai atspindi kiek įmanoma geografiškai platesnę 

šalių įvairovę. Nors galutiniame 145 kultūrinių tekstų rinkinyje neįtraukti darbai iš kiekvienos 

Europos šalies, kiekvienos šalies kultūriniai tekstai buvo analizuojami pirminės paieškos metu 

ir įtraukti į ilgąjį sąrašą; 

● Atrankos metu buvo siekta 50:50 paveikslėlių knygų ir filmų santykio. Trumpasis sąrašas buvo 

sudaromas atsižvelgiant į šį kriterijų; 

● Kitas svarbus pasakojimų atrankos kriterijus – lyčių lygybė, tačiau jos aktyviai nesiekta. 

Pasakojimų atrankos metu natūraliai pasimatė apylygis vyrų ir moterų rašytojų / režisierių 

santykis (tais atvejais, kai informacija apie lytį buvo pateikta). Galutiniame rinkinyje apie 60 

proc. pagrindinių kultūrinių tekstų autorių (pvz., rašytojas / režisierius) yra moterys. Kai 

prodiuserio ar režisieriaus lytis nebuvo aiški (pvz., kūrinio puslapyje pasitelktas įvardis), tyrėjų 
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komanda atsargiai nustatė kūrėjo lytį. Taigi, nors atrankos metu užtikrintai pasiekta lyčių 

lygybė, šis teiginys paremtas neoficialiais duomenimis; 

● Atrenkant tekstus buvos siektų kuo didesnės platesnės aprėpties tekstų, kuriuose kalbama 

apie įvairovę. Taip pat, kiek įmanoma, siekta  etniškai ir kultūriškai įvairių kūrėjų. Deja, 

pastebėta, kad europietiškų vaikų knygų leidyboje ir medijoje nuosekliai trūksta skirtingų 

grupių reprezentacijos ir autorystės4; 

● Buvo sudėtinga adekvačiai atspindėti Europos regionus, kuriuose išleidžiama mažiau bežodžių 

paveikslėlių knygų. Sudarant ilgąjį sąrašą itin padėjo Tarptautinės knygų jauniems žmonėms 

tarybos (IBBY) nacionaliniai atstovai; 

● Atsižvelgus į šiuos siekius, buvo atrinkti ne tik Europoje ar Izraelyje sukurti pasakojimai, kurie 

tiesiogiai susiję su šio projekto tikslu. Buvo svarstoma į bibliografinį sąrašą įtraukti ir 

Palestinos vaikiškų knygų leidėjus bei medijos atstovus; 

● Atrankoje dalyvavo visų tipų animaciniai filmai, įskaitant animuotus vaidybinius, sustabdyto 

kadro, kompiuterinius, tradicinius ir multimedijų. Atsižvelgus į tai, kad pasakojimai bus 

nagrinėjami pamokose, dėl praktinių priežasčių visi atrinkti filmai trunka trumpiau nei 10 

minučių. Dėl šios priežasties neatrinktos ir pernelyg didelės apimties bežodės paveikslėlių 

knygos, nes jų apimtis nėra tinkama aptati grupėje; 

● Iš pradžių manyta, kad Kultūrinių tekstų bibliografiją sudarys XXI a. kūriniai. Tačiau į rinkinį 

įtraukti ir keli XX a. pabaigos kultūriniai tekstai, atitinkantys bendras projekto nuostatas; 

● Pavyzdžiui, lietuviška Ievos Naginskaitės paveikslėlių knyga Ką padarė žirklės? pirmą kartą 

išleista 1961 m. Tai sovietmečiu sukurta knyga. Šį svarbų ankstyvąjį bežodės formos pavyzdį, 

tikėtina, įkvėpė pirmieji bežodžių paveikslėlių knygų kūrėjai iš Vakarų Europos, pavyzdžiui, 

Bruno Munari. Ši rinkinyje esanti knyga naujai išleista 2018 m., praėjus 28 metams po 

Lietuvos nepriklausomybės atgavimo (1990 m.) ir 14 m. po Lietuvos įstojimo į Europos 

Sąjungą (2004 m.).  

Išsamią tektų paiešką ir atranką atliko daug Jungtinės Karalystės, Kipro, Suomijos, Lietuvos ir 

Portugalijos tyrėjų bei mokytojų. Šio proceso metu buvo susisiekta su šimtais autorių, iliustratorių, 

leidėjų, raštingumo ir leidybos organizacijų, iliustratorių draugijų, kino institutų ir labdaringų 

                                                           
4 Tai atspindi ir neseniai Pradinio ugdymo raštingumo centro atliktas tyrimas, atskleidžiantis, kad tik 4 proc. Jungtinėje 
Karalystėje 2017 m. išleistose vaikų literatūros knygose minimas juodaodis, azijietis ar mažumų etninę grupę atspindintis 
pagrindinis veikėjas. https://clpe.org.uk/library-and-resources/research/reflecting-realities-survey-ethnic-representation-
within-uk-children  

https://clpe.org.uk/library-and-resources/research/reflecting-realities-survey-ethnic-representation-within-uk-children
https://clpe.org.uk/library-and-resources/research/reflecting-realities-survey-ethnic-representation-within-uk-children
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organizacijų, kino kompanijų, prodiuserinių kompanijų, kino platintojų, animacijos mokyklų, įžymių 

medijos blogų ir kino mokyklų. Paieškos rezultatas – išsami XXI a. Europos ir Izraelio bežodžių 

paveikslėlių knygų ir trumpametražių filmų apžvalga. Tai lėmė atlikto tyrimo išsamumą ir aiškiai 

demonstruoja, kokia sąlyginai maža yra šiuolaikinė Europos ir Izraelio bežodžių paveikslėlių knygų 

leidybos rinka. Negalime teigti suradę visus mūsų kriterijus atitikusius bežodžius trumpametražius 

filmus, tačiau siekėme rinkinyje atspindėti dinamišką pedagogiškai inovatyvių Europoje ir Izraelyje XXI 

a. sukurtų bežodžių filmų pasiūlą. 

Pedagoginė kiekvieno kultūrinio teksto vertė buvo svarbiausias atrankos kriterijus. Kultūrinio teksto, 

kaip diskusijos katalizatoriaus, taikymas didelėje grupėje buvo vienas iš svertų, nulėmusių kūrinio 

įtraukimą į galutinį rinkinį. Pavyzdžiui, wimmelbuch (vok.) arba wimmelbook (vok.) yra vienas kertinių 

bežodės paveikslėlių knygos žanrų. Išvertus iš vokiečių kalbos, wimmelbuch reiškia perpildytą 

paveikslėlių knygą (knygos-raizgalynės), įkvėptą panoraminių Piterio Breigelio Vyresniojo paveikslų 

(Rémi, 2011 m.). Knygos-raizgalynės vaizduoja tikrų ar išgalvotų aplinkų panoramas. Pvz., sostinės ar 

kaimų peizažus. Nors keli šio žanro pasakojimai įtraukti į bibliografinį sąrašą, sudarant rinkinį 

knygoms-raizgalynėms nebuvo suteiktas prioritetas, nes daugumą tokių knygų sudėtinga nagrinėti 

didelėje grupėje dėl paveikslėlių detalumo ir galimybės įžvelgti detales per didesnį atstumą. Į rinkinį 

nepateko ir daug filmų, kurių turinys per sudėtingas dirbti grupėse, dažniausiai dėl amžiaus grupei 

nederamos tematikos. Trumpametražių filmų tinkamumo dilemą lėmė ir filmų paskirties nustatymas. 

Išspręsti filmų tinkamumo dilemą nebuvo lengva, kadangi apie filmo tinkamumą vaikams sprendžia 

gerokai mažiau asmenų nei apie paveikslėlių knygų tinkamumą. Pastebėtina, kad daugelis bežodžių 

šiame projekte apžvelgtų paveikslėlių knygų buvo pernelyg dviprasmiškos ar abstrakčios, o didelė 

dalis bežodžių filmų – pernelyg individualistiniai ir / arba nagrinėjo amžiaus grupei nederamas temas. 

Kultūrinių tekstų bibliografija susideda iš dviejų pagrindinių dalių: anotuotos bibliografijos, kurioje 

kiekvienas tekstas apibūdintas, pateikiant kontekstą ir apibrėžiant pagrindines CAF (Common 

Assesment Framework – (lietuviškai – Bendros vertinimo sistemos) temas; ir duomenų bazės, kurioje 

galima rasti konkrečius reikalavimus atitinkančius pasakojimus. Sąrašą rasite DIALLS puslapio 

Mokytojų išteklių skiltyje (https://dialls2020.eu), kurioje tekstus galėsite parinkti pagal amžiaus 

grupę, šalį, medijos tipą, trukmę ir CAF temą. Šio dokumento Priede Nr. 2 rasite duomenų lentelę. 

 

1.4. Šaltiniai  
Arizpe, E., Colomer, T. & Martínez-Roldán, C. (2014), Visual Journeys through Wordless Narratives: 
An International Inquiry with Immigrant Children and The Arrival. London: Bloomsbury. 
Arizpe, E. (2014), Wordless Picturebooks: Critical and Educational Perspectives on Meaning-
Making. In B. Kümmerling-Meibauer (Ed.), Picturebooks: Representation and Narration (91-108). 
New York: Routledge. 

https://dialls2020.eu/
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Bosch, E. (2014), Texts and Peritexts in Wordless and Almost Wordless Picturebooks. In B. 
Kümmerling- Meibauer (Ed.), Picturebooks: Representation and Narration (71-90). New York: 
Routledge. 
Clark, A. & Statham, J. (2005), Listening to young children: experts in their own lives. Adoption and 
Fostering, 
29(1) 45–56. 
Lähdesmäki, T. (2012), Rhetoric of unity and cultural diversity in the making of European 
culturalidentity. 
International Journal of Cultural Policy, 18(1), 59–75. 
Maine, F. (2015), Dialogic Readers: children talking and thinking together about visual texts. 
London: Routledge. 
Rémi, C. (2011), Reading as playing: The cognitive challenge of the wimmelbook. In B. 
Kümmerling-Meibauer (Ed.), Emergent Literacy: Children’s books from 0 to 3 (115-140). 
Amsterdam: John Benjamins. 
Salisbury, M. & Styles, M. (2012), Children’s Picturebooks: The art of visual storytelling. London: 
Laurence King. Stephens, J. (1992), Language and Ideology in Children’s Fiction. London: Longman 
Group. 
 
 

2. Kultūrinių tekstų bibliografija 
 
Ši bibliografija yra išdėstyta abėcėlės tvarka pagal kūrinio pavadinimą anglų kalba. Bibliografijoje 
betekstės paveikslėlių knygelės ir bežodiniai filmai išdėstyti kartu, jų neišskiriant į grupes. Jei kūrinys 
neturi oficialaus pavadinimo anglų kalba, tada jis verčiamas. Įvairių gyvūnų, kūrinių veikėjų lytis yra 
nuspėjama iš konteksto. Pastaba: kadangi angliško pavadinimo pirmoji raidė nebūtinai atitinka 
lietuviškojo pavadinimo raidę, tai bibilografijoje kūriniai sudėlioti nesilaikant abėcėlinės tvarkos.   
Manome, kad visi mokytojai patys peržiūrės kultūrinius tekstus, prieš parodydami juos savo 
mokiniams, kad  įvertintų kūrinių tinkamumą konkrečioms amžiaus grupėms. 
 

A 
 
A Day on the Beach [Um dia na praia] [Diena paplūdimyje] 
Betekstė paveikslėlių knyga. Bernardo Carvalho (autorius / iliustratorius). 2008 Planet Tangerina. 
Portugalija. 32 puslapiai.  
Įžymi portugalų  betekstė knyga puikiai tinka diskusijoms apie žmogaus atsakomybę sprendžiant 
vandenyno ir paplūdimio taršos klausimą. Vaikus ir jaunuolius, sekančius naujienas apie vandenyno 
užterštumo plastiku problemas, ši istorija paguos ir nuteiks optimistiškai. Knygos veikėjui taip įkyri 
netvarka vietiniame paplūdimyje, kad jis nusprendžia imtis iniciatyvos. Jis surenka visas šiukšles į 
vieną didelę krūvą. Skaitytojas stebi kaip istorijos pabaigoje knygos  veikėjas pasistato iš šiukšlių valtį. 
Knygoje aiškiai išreikštos darnios plėtros ir socialinės atsakomybės temos skatina aktyviai dalyvauti 
sprendžiant šią savalaikę socialinę problemą. Todėl„Diena paplūdimyje“ yra puikus betekstės knygos 
pavyzdys, kuris tinka tiek jaunesniems tiek vyresniems mokiniams . 8–11 metų amžiaus mokiniai 
sugebės išskirti ir analizuoti kūrinio temą bei susieti ją su savo patirtimi, 12–15 metų mokiniai galės 
pasinaudoti knyga ir klasės diskusijai. 
 
Amžiaus grupė: 8-11 ir 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: darni plėtra/klimato kaita 
 
Ant [Skruzdėlė ] 
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Trumpas filmas. Julia Ocker (Filmo režisierė). 2017. Film Bilder. Vokietija. 2D animacija. 03:37 min. 
Šis filmas kaip ir kitas mūsų projekto pasirinktas kūrinys „Head Up“, pastatytas „Bilder“ kino studijoje. 
Šis filmas vaizduoja sistemingą kolektyvinį skruzdžių kolonijos gyvenimą. Skruzdžių karinis tikslumas 
yra tinkamas katalizatorius diskusijoms apie socialinius ryšius, kurie apibūdina šiuolaikines 
bendruomenes, tarp jų ir visą Europą. Visos skruzdėlės puikiai bendradarbiauja, išskyrus vieną 
ryžtingą skruzdėlytę, pagrindinę filmo veikėją. Ši skruzdė viską daro savaip; jos kūrybinė dvasia 
stipriai trukdo sistemingam bendruomenės darbui. Tačiau kitos skruzdėlės palaiko veikėją ir 
prisijungia prie jos. Filmo pabaigoje skruzdėlytė, kaip ir mes, tiki, kad vadovaujanti skruzdėlė supyks 
ant jos. Tačiau situacija rutuliojasi priešingai: vadovaujanti skruzdėlė sveikina ją už racionalų 
mąstymą. Šis linksmas, gyvybingas animacinis kūrinys palankiai vertina inovacijų ir nestandartinio 
mąstymo vaidmenį vystant naujas  strategijas, kurių pagalba visuomenė gali judėti į priekį. 
Pasiremdami filmo turiniu, 8–11 metų vaikai galės diskutuoti šiomis temomis.  
 
Amžiaus grupė: 4-7 metų vaikams, 8-11 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: socialinės ir pilietinės kompetencijos, demokratija 
 
 

B 
 
Baboon on the Moon [Babuinas Mėnulyje] 
Trumpas filmas. Christopher Duriez (Filmo režisierius). 2002 m. Bornmuto menų universitetas. 
Jungtinė Karalystė. „Stop motion“ technika (filmavimo technika, kurioje nuosekliai 
fotografuojamos objektų pozicijos , norint sukurti sukurti judėjimo įvaizdį). 06:00. 
2000-ųjų pradžioje Jungtinėje Karalystėje sukurtas klasikinis „stop motion“ filmas buvo naudojamas 
Britanijos kino instituto kaip vienas iš išteklių. Nuoširdus vaizdinis pasakojimas perpintas 
sudėtingomis temomis: mėnulyje atsidūręs babuinas (beždžionė) liūdnai groja trimitu,  iš toli 
žiūrėdamas į žemę. Šio filosofinio ir emocionalaus filmo jėga slypi jo  potenciale išprovokuoti 
pokalbius ivairiomis temomis: babuino perkėlimas skatina diskutuoti apie miškų naikinimą; veiksmo 
vieta-kosminė erdvė suteikia visuotinumo jausmą, kai diskutuojame  namų, benamystės ir nostalgijos 
temomis; babuino perkėlimas į mėnulį daro aliuzijas į realų gyvūnų panaudojimą XX a.  kosminėse 
kelionėse. Šio daugiaaspekčio metodo  naudojimas diskusijoms apie namus reiškia, kad jis yra labai 
tinkamas visoms amžiaus grupėms :akcentuojama, kad iš projekto pasirinktų kūrinių rinkinio jis  
skiriamas 4–7 metų, 8–11 metų ir 12-15 metų mokiniams. 
 
Amžiaus grupė: 4-7 metų vaikams, 8-11 ir 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: empatija, priklausymas 
 
Big finds a Trumpet [Didysis randa trimitą] 
Trumpas filmas. Dan Castro (Filmo režisierius). 2017 m. Karališkoji dailės kolegija. Jungtinė 
Karalystė. 2D animacija. 04:20 min.  
Jungtinės Karalystės Karališkojo meno koledžo kūrinys. Studentų sukurto filmo animacijos stilius  turi 
absurdo elementų. Du veikėjai, Didysis ir Mažasis gražiai bendrauja, kol Didysis nesuranda trimito.  
Nors iš pradžių Didysis nekelia problemų savo kaimynams garsiu trimitavimu, vėliau jis groja visą 
naktį, neleisdamas niekam miegoti. Pasakojimas atskleidžia esmines vertybes- toleranciją, įsitraukimą 
ir įvairovės priėmimą, kai filmo veikėjai mokosi pripažinti tarp jų egzistuojančius skirtumus  ir siekti 
kompromiso savo sumanymuose. Šis filmas –tai išskirtinis pasakojimas, parodantis kaip aptarti taikius 
konfliktų sprendimo būdus su jaunesniais vaikais. 4–7 metų amžiaus vaikai galės vadovautis 
asmenine konflikto ir kompromiso patirtimi, ugdytis elgesio normas. 
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Amžiaus grupė: 4-7 metų vaikams 
Pagrindinės sąvokos: įvairovės priėmimas, įsitraukimas 
 
Boomerang [Bumerangas]                                                                                                        
Trumpas filmas. Ilja Bereznickas (Filmo režisierius). 2012. Lietuva. 2D animacija. 02:00 min.  
Prekybos centre žmogus į savo vežimėlį prisikrauna perteklinį maisto kiekį. Namuose šis maistas 
greitai tampa pernelyg dideliu atliekų kiekiu, kuris vėliau patenka į sąvartyną. Gretimi namai ir 
restoranai taip pat išmeta neadekvačiai didelį atliekų kiekį į sunkvežimį. Netrukus paaiškėja, kad visa 
planeta yra užpildyta atliekomis. Raketa is Žemės gabena atliekas į Mėnulį, tarsi atliekų išgabenimas į 
kitą planetą išspręstų atliekų problemą Žemėje. Tačiau ateivis iš Mėnulio mąsto kitaip ir išmeta 
atliekas atgal į Žemę. Šis trumpas filmas yra puiki dialogo priemonė. Filme atskleidžiamos darnios 
plėtros/ klimato kaitos temos gali būti toliau vystomos, diskutuojant apie žmogaus teises ir 
pilietiškumą. Pagrindinė šio animacinio filmo iš  Baltijos regiono idėja turėtų įkvėpti 8–11 ir galbūt 
12–15 metų amžiaus žiūrovus. 
 
Amžiaus grupė: 8-11, 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: darni plėtra/klimato kaita 
 
Bon Voyage 
Trumpas filmas. Fabio Friedli (Filmo režisierė). 2011. Šveicarija. Veiksmas gyvai/2D animacija. 
06:14 minutes. 
Šio filmo pavadinime atsispindinti skaudi ironija parodo, kad filmo autorius griežtai kritikuoja 
sprendimus svarbiais priverstinės migracijos klausimais. Filmas prasideda tradicine animacija, 
vaizduojančia pabėgėlių grupę. Gelbėdamiesi nuo pavojų, jie bėga į Europą, nes galvoja, kad ten 
jiems bus saugu. Kai grupė įsivaizduoja, kaip jie atvyksta į Eifelio bokštą ir Pizos bokštą, jų kelionės 
pavojai filmo režisieriaus perteikiami beveik kaip farsas. Ši efektyvi meninė priemonė verčia žiūrovą 
nejaukiai pasijusti, nes pabėgėlių krizės siaubas ir sunkumai sąmoningai vaizduojami taip primityviai. 
Nejaukumo jausmas silpnėja filmo pabaigoje, kai animacija dramatiškai persijungia į tiesioginį 
veiksmą. Matome išvargusį pabėgėlį, kurį dėl prieglobsčio apklausinėja migracijos tarnybos 
pareigūnai. Šis išradingas trumpametražis filmas yra veiksminga priemonė, skatinanti 12-15 metų 
mokinius realiai suvokti migrantų krizę. Prieš pasirinkdami šį filmą diskusijai, apsvarstykite ar jis 
tinkamas jūsų mokiniams. Šis filmas rekomenduojamas emociškai subrendusiems mokiniams, 
turintiems ankstesnės patirties grupėse diskutuoti sudėtingais klausimais. 
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąlygos (Raktažodžiai): Žmonių teisės, įtrauktis, Europiniai pasakojimai 
 

C 
 
Capital [Kapitalas]  
Betekstė paveikslėlių knyga. Afonso Cruz (autorius / iliustratorius). 2014. PatoLógico. Portugalija. 
32 puslapiai. 
 Stilizuotoje, abstrakčioje bežodinėje knygelėje pasinaudojant kiaulės taupyklės simboliu 
nagrinėjamos kapitalizmo temos. Šis kūrinys yra puikus ideologiškai prisotintos betekstės paveikslėlių 
knygos pavyzdys- nesvarbu sutinkate ar nesutinkate su neigiamu iliustracijos atspalviu, tai yra 
fantastinis būdas pažvelgti į „kaip“ ir „kodėl“ kuriamas šis efektas. Kaip nekaltas daiktas, kiaulė 
taupyklė atsiranda prie miegančio vaiko lovos, tačiau kiekviename epizode kiaulė taupyklė virsta 
nelygybės ir godumo simboliu.  
Vyras laiko kiaulę taupyklę vestuvių ceremonijos metu; kiaulė taupyklė griaužia kostiumuoto 
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bankininko koją ; kiaulė taupyklė auga ir auga, prarydama pačius bankininkus. Knygos pabaigoje 
kiaulė taupyklė yra vaizduojama kaip saulės orbitoje atsiradusi planeta. Dėmesingas skaitytojas  
verčiamas susimąstyti, ar pačioje Žemėje nevaldo  vartotojiškumas ir turto pertekliaus kūrimas. Ši 
sudėtinga, įdomi ir prieštaringa paveikslėlių knyga yra svarbus papildymas medžiagos visumai. Tai 
puikus būdas, pasitelkus bežodine formą, supažindinti paauglius su rimtomis temomis.  
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: globalizacija, bendras paveldas 
 
Changeons! [Permainos!] 
Betekstė paveikslėlių knyga. Francesco Guistozzi (autorius / iliustratorius). 2017 m. La Joie de Lire. 
Šveicarija. 40 puslapių.  
Ryšys tarp vandenyno ir žmonių civilizacijos yra išsamiai nagrinėjamas sudėtinguose panoraminiuose 
kintančios miesto pakrantės aplinkos paveikslėliuose. 
Knygos pradžioje pavaizduotą harmoningą idilišką žmogaus gyvenimą ant jūros kranto, greitai užgožia 
sklindantis is miesto dangoraižių smogas ir užterštas vanduo. Miesto Gyvenimo tvarumas tokiame 
mieste kelia abejonių: skaitytojai susimąsto, kiek saugus yra miesto plėtros ir gamtos pasaulio ryšys? 
Kokiomis priemonėmis toliau plėtoti ekonominį ir gyventojų augimą taip, kad būtų greičiau 
skatinama harmonija, o ne naikinamas gamtos pasaulis? Iš tikrųjų, šis vaizdingas pasakojimas kelia 
laiko klausimą - kiek laiko praeis kol pasaulis pasikeis. Sudėtingais besikeičiančio miesto panoramos 
vaizdais nesistengiama morališkai nuteikti skaitytoją, greičiau pats skaitytojas turi suvokti 
nekontroliuojamo miesto vystymo pasekmes bei šios istorijos moralę. Ši paveikslėlių knyga yra puikus 
kūrinio, kuriame keliamos tvaraus vystymosi ir klimato kaitos problemos ir skaitytojas pats daro savo 
išvadas, pavyzdys. Dėl šios priežasties kūrinys labai tinka 12-15 metų amžiaus vaikams. 
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: darni plėtra/klimato kaita, europietiški pasakojimai 
 
Chiripajas  
Trumpas filmas. Olga Poliektova ir Jaume Quiles (Filmo režisieriai). 2017 m. Rusija, Ispanija. “Live 
action/stop motion”filmavimo technika. 01:30 min. 
Šis trumpas kino filmas apie vėžliuką, kuris įstringa užterštame paplūdimyje. Jis gali išsigelbėti tik 
tada, kai pasirodo žmonių grupė, kuri jam padeda. Taigi šis filmas apie žmogaus galias kontroliuoti 
aplinkos apsaugą. Keistu režisūros stiliumi ir smagia muzika sukurta linksma ir patraukli istorija, 
kurios centre -rimta problema, sudomins 4 -7 ir 8-11 metų amžiaus vaikus.  
Vėžlio personažas  nuteikia optimistiškai ir skatina pradėti svarstyti tokias skausmingas temas,  kaip 
tarša ir aplinkos naikinimas. 
 
Amžiaus grupė: 4-7 metų vaikams ir 8-11 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: darni plėtra/klimato kaita, globalizacija 
 

D 
 
Departure [Partida] [Išvykimas] 
Betekstė paveikslėlių knyga. André Letria (autorius / iliustratorius). 2015. Pato Lógico. Portugalija. 
Sulankstoma knyga (kaip akordeonas).  
Pačios knygos originali forma –sulankstoma knyga skatina  skaitytoją iš naujo svarstyti, kas yra 
paveikslėlių knyga ir kokį poveikų knyga gali turėti  skaitytojui. Ši paveikslėlių knyga puikiai tinka 
grupiniam darbui, nes ją galima atversti vertikaliai  ir analizuoti iš kiekvieno kampo. Tai leis skaitytojui 
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pajausti pasakojimo jėgą. 
Vaizdinis pasakojimas subtilus, daugiau koncentruojasi į atskirą trumpą epizodą nei visą istoriją. 
Žmogus stovi ant ledo lyties kažkur Arktyje. Kodėl ledo lytis atsiskyrė nuo šalia esančio ledkalnio? Ar 
jis tirpsta? Panaudodamas ledo gabalus, gudrus žmogus pastato baržą ir išplaukia. Ši betekstė 
paveikslėlių knyga yra artima tokioms svarbioms  temoms, kaip ledo tirpimas Arktyje, klimato kaita ir 
diaspora. Paveikslėlių knyga yra tinkamas katalizatorius palyginamųjų kūrybinių darbų kūrimui 
antrajame klasių projekto etape. Knygos forma yra puikiai pritaikyta mokinių kūrybinei laisvei 
pasireikšti, nes vaikai patys kuria darbelius pagal nustatytus kultūrinės analizės metmenis. 
 
Amžiaus grupė: 8-11 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: darni plėtra/klimato kaita 
 

 
Dream of Living [Όνειρο για ζω]  [Gyvenimo svajonė] 
Trumpas filmas. Alkisti Kokorikou ir Pinelopi Kokkali (Filmo režisieriai). 2011 m. Illusion Drops. 
Graikija. Molio animacija. 06:44 min.  
Benamystė yra visame pasaulyje svarbi problema. Pagal tematiką ji siejasi su daugeliu kitų projekto 
kūrinių, ypač tais, kurie sprendžia migracijos krizę. Šis filmas ypač artimas tiems projekto 
kūriniams,kurie pasakoja apie pasisekusias naujų namų paieškas: Mes turėjome išvykti[We had to 
leave]. “Gyvenimo svajonė” taip pat asocijuojasi su dikensišku skurdu filme “Batas” (Shoe).  
Šis trumpas graikų filmas išsamiai pasakoja apie seno vyro, kuris neturi namų ir prašo išmaldos 
gatvėje, skausmą. 12–15 metų mokiniams  šio filmo emocinė galia bus reikšminga iššaukiant diskusiją 
apie benamystės vaidmenį  gyvenime ir suvokiant pačią  benamystę. Svarbu tai, kad filmas skatina 
žiūrovą svarstyti benamystės priežastis iružsimena, kad susiduriama su psichinėmis ligomis. Šis filmas 
įsidėmėtinas kaip vienas iš keleto projekte pateikiamų molio animacijos metodu sukurtų filmų.  
 
Amžiaus grupė: 8-11 metų, 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: žmogaus teisės,priklausymas 
 

E 
 
Emptiness [Vazio] [Tuštuma] 
Betekstė paveikslėlių knyga. Catarina Sobral (autorius / iliustratorius). 2014. Pato Lógico. 
Portugalija. 32 puslapiai.  
Ši knyga-tai skaudus pasakojimas apie vyrą vardu ponas Tuštuma (Mister Empty). Knygoje 
keliamos vienišumo ir atsiskyrimo temos. Filmo herojus, norėdamas rasti pasitenkinimą įvairiais 
dalykais keliauja po miestą. Darbas jo nedžiugina. Maistas jo nedžiugina. Meno kūriniai ant 
vietinės galerijos sienų nepadaro jo laimingu. Paukščiai paukštidėse taip pat nedžiugina. 
Didėjantis jo vienišumo ir nepasitenkinimo jausmas knygoje pavaizduotas subtiliai ir sudėtingai. 
Vieną dieną jis susiduria su praeive, kuri jaučiasi tokia pat tuščia, kaip ir jis, ir tarp jų užsimezga 
meilė. Šis apgaulingai paprastas pasakojimas yra puikus pavyzdys, įrodantis bežodinio 
pasakojimo poveikį; nors tekstas bežodinis, skaitytojas gauna daug informacijos apie poną 
Tuštumą. Paveikslėlių knyga atveria kelią diskusijoms apie vienatvę, meilės bei užuojautos 
poreikį mūsų kasdieniame gyvenime. Kaip visuomenė gali funkcionuoti, jei nors  vienas pilietis 
yra toks pat vienišas kaip ponas Tuštuma? Filmas su neaiškia baigtimi leidžia 12-15 metų 
amžiaus skaitytojams spėlioti, kaip klostysis pagrindinio herojaus gyvenimas po susidūrimo su 
praeive, kuri priverčia jį vėl jausti gyvenimo pilnatvę. 
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų mokiniams 
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Pagrindinės sąvokos: empatija,priklausymas 
 
Enough [Pakaks] 
Trumpas filmas. Anna Mantzaris (Filmo režisierė). 2018 m. Karališkoji dailės kolegija. Švedija, 
Jungtinė Karalystė. Stop motion animacijos technika. 02:00 minutės.  
Šis šmaikštus filmas buvo sukurtas kaip studentiškas projektas Karališkame meno koledže Jungtinėje 
Karalystėje. Mantzaris įkvėpimo filmui pasisėmė iš savo gyvenimo , kai pati patyrė kultūrines 
permainas, persikėlusi gyventi iš Švedijos į Jungtinę Karalystę. Šis filmas tęsiasi tik dvi minutes. 
Niūraus miesto gyventojams pagaliau įgriso jų gyvenimo kasdieniškos įtampos. Etiketas yra pažeistas, 
taisyklių nesilaikoma, nes piliečiai pratrūksta reaguodami į kasdienio gyvenimo skausmą. Filmas 
prasideda subtiliai: eilėje stovintis žmogus pasiremia į prieš jį stovintį asmenį. Toliau filmas tampa vis 
absurdiškesnis ir tamsesnis. Padavėja tėškia maistą klientui į veidą. Kūdikio vežimėlis paleidžiamas 
nuo šlaito. Aukštos kokybės ir estetiškai puiki animacijos technika sušvelnina smurtinius veiksmus 
vaizduodama juos greičiau kaip juokingus nei žiaurius. 12–15 metų mokiniai galės mėgautis šio filmo 
anarchiškais atspalviais. “Pakaks” puikiai tinka diskusijoms apie pilietiškumą, pavyzdžiui, analizuojant 
nerašytines taisykles, kurių laikymasis sąlygoja darnų visuomenės funkcionavimą ir kas atsitinka, jei 
jos yra sulaužomos.  
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: pilietiškumas  
 
Excentric City [Ekscentriškas miestas] 
Betekstė paveikslėlių knyga. Béatrice Coron (autorius / iliustratorius). 2014. „Les Grandes 
Personnes“. Prancūzija. Leporello (kaip akordeonas sulankstyta spausdinta medžiaga).  
Šis Béatrice Coron kūrinys –tai daugiau patirtis nei paveikslėlių knyga. Atskleidus  leporello formos 
knygą,  pasirodo nuostabi miesto scena. Ištieskite šį kūrinį per stalą arba švelniai išlenkite išsikišusius 
puslapius į šešiakampį. Visų amžiaus grupių vaikai galės tyrinėti skirtingus miesto gyvenimo ir šventės 
vaizdus, paslėptus juodame popieriaus lape. Pašvietus lempa, knyga  supažindins su šešėlių teatru, 
metančiu įmantrų siluetą ant sienos. Dabar tinkamas laikas pradėti grupės diskusiją apie tai, ką tie 
vaizdai atskleidžia. 
 
Amžiaus grupė: 4-7 metų vaikams, 8-11metų, 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: įvairovės priėmimas, kultūrinis palikimas 
 

F 
 
Fences [Ploty] [Tvoros]  
Trumpas filmas. Natalija Krawczuk (filmo režisierė). 2015. Lodzės kino mokykla. Lenkija. 2D 
animacija. 07:00 min.  
Šios nuostabios lenkų nenaratyvinės animacijos tema - suvaržymų ir apribojimų situacijos, kuriose 
patys dažnai atsiduriame. Žiūrovai galės apsvarstyti, kada kliūtys ir sienos reikalingos ir kada jos nėra 
būtinos. Šiuo požiūriu, filmas siejasi su „Pakaks“, kaip dar vienas teminis tyrinėjimas apie nusivylimo 
poveikį šiuolaikiniame gyvenime. Filmo vaizdinė seka yra svarbi, kad suprastume  temą; vėl ir vėl 
kiekvienas filmo kadras atkreipia mūsų dėmesį į kliūtis, kurios įprastose situacijose dažnai lieka 
nepastebėtos. Pavyzdžiui, įėjimas į vaikų žaidimų parką primena tvirtovę; priemiesčio namų eilės 
atrodo beveik taip, lyg jos būtų karinė stovykla. Šie vaizdai kartais yra komiški, kartais beviltiški- 
tačiau visais atvejais pateikiama mintis apie judėjimo laisvę ir ją reglamentuojančias taisykles. Tokiu 
būdu “Tvoros” yra puiki priemonė supažindinti mokinius su tokiomis temomis kaip judėjimo laisvė ir 
socialinė bei pilietinė kompetencija. Iš tiesų, šis filmas, kaip ir “Pakaks”, galėtų būti laikomas 
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socialinio kontrakto teorijos pradžiamoksliu. 
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: socialinės ir pilietinės kompetencijos,, aktyvus dalyvavimas  
 
Free Art [Laisvas menas] 
Trumpas filmas. Nicolas Bro (filmo režisierius). 2015 m. Prancūzija. Mixed media technika (kai 
kūrinyje panaudota daugiau nei viena priemonė arba medžiaga). 03:30 min.  
Šiame trumpame prancūzų filme parodomi skirtumai tarp graffiti ir gatvės meno. Miesto gatvėje 
žmogus piešia ant sienos tris paukščius ir nustemba, kai paukščiai atgyja ir pradeda skraidyti palei 
nutapytas sienas. Po to atgyja ir kiti ant sienos nutapyti objektai. Visi susijungia meno ir laisvės 
šventėje, kuri meta iššūkį tradiciniam supratimui apie meną ir koks jis gali būti.  
Neigianti tradicinę kultūrą, laisva emocinė filmo atmosfera teigiamai paveiks 12-15 metų amžiaus 
mokinius  ir paskatins juos klasės aplinkoje kurti kūrybinius darbus. Filmo simbolika yra galinga 
priemonė diskusijoms apie  judėjimo laisvę, laisvę ir per meną išreikštą laisvę. Kitas projekto kūrinys, 
kitaip pritaikantis graffiti vizualumą, yra „Keverzonė (Scribble)“, bežodinė Palestinos menininkės 
Rinos Hamedo paveikslėlių knyga. 
 
Amžiaus grupė: 8-11 metų, 12-15 metų mokiniams 
Pagrindinės sąvokos: socialinės ir pilietinės kompetencijos, kultūrinis palikimas 
 
 
Free the Lines  [Išlaisvink linijas] 
Paveikslėlių knyga. Autorius ir iliustratorius Clayton Junior. 2016 m. words&pictures. Brazilija, 
Jungtinė Karalystė. 32 puslapiai. 
Ryški šios knygos dviejų atspalvių grafika pateikia novatorišką ir nesudėtingą paveikslą apie svarbius 
šiuolaikinio gyvenimo aspektus, tokius kaip tvarumo plėtojimas, apimantis perteklinę žvejybą, taršą ir 
industrializaciją. Nedidelis laivelis keliauja plačia jūra. Prie jo artinasi pramoninis laivas, skleidžiantis 
juodus nuodingus dūmus į giedrą dangų. Mažojo laivelio jūrininkas pasielgia drąsiai ir nupjaudamas 
tralerio tinklus į laisvę paleidžia daugybę žuvų. Pasakojimas suteikia galimybę visiems skaitytojams, 
įskaitant ir paauglius, apsvarstyti teisingumo ir lygybės vaidmenį globalizacijoje ir tvarumo plėtojime. 
Nors knygoje dėmesys sutelkiamas į pernelyg didelę žvejybą, visgi kontekstas ragina skaitytoją 
pagalvoti ir apie žmogaus poveikį klimato kaitai,  bei darnios ateities užtikrinimą ateityje.   
 
Amžiaus grupė: 12–15 metų 
Pagrindinės sąvokos: darni plėtra / klimato kaita, globalizacija 
 

G 
 
Going Fishing [Ėjimas žvejoti] 
Trumpas filmas.  Kino režisierius Guldies. 2018. Sulėtintas vaizdas. 3 minutės. 
Švedų režisierius Guldies naudoja metafikcinius elementus kurdamas šį filmą, kuriame žiūrovai yra 
nuolat informuojami apie supančią aplinką. Filme matome stalo paviršių, kuris padengtas žalia 
staltiese. Jo šonuose, tinkamam apšvietimui sukurti, stovi dvi lempos skirtingose stalo pusėse. Ant 
stalo vaizduojama kiemo scena: namas, medis, tvenkinys ir šulinys. Vėliau pasirodo tikro žmogaus 
(paties režisieriaus) rankos, kurios ir atlieka visus veiksmus. Režisierius vaizduoja ir žvejybą 
tvenkinyje. Vėliau pagautą žuvį jis kepa ant laužo mažo namelio kieme. Šis žavingas filmas leidžia 
žiūrovui pagalvoti apie namus ir pragyvenimą, prasimaitinimą. Ko mums reikia, kad jaustumėmės lyg 
namuose? Ko reikia sėkmingam bendruomenės funkcionavimui? Kaip mes esame informuojami apie 
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šias funkcijas mūsų kasdieniniame gyvenime? 
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų 
Raktiniai žodžiai: darni plėtra / klimato kaita 
 

H 
 
Head Up [Galvas aukštyn] 
Trumpas filmas. Filmo režisierius Gottfried Mentor. 2015. Film Bilder. Vokietija. Kompiuterinė 
grafika. 3 minutės. 
Šis, kompiuterine programa kurtas režisieriaus Gottfried Mentor, filmukas yra apie tai, kad individų 
skirtumus reikia vertinti, o iškilusius sunkumus stengtis nugalėti pasitelkus komandinį darbą ir 
solidarumą. Filme vaizduojami du ožiai - vienas suaugęs ir vienas dar mažas ožiukas. Mažasis ožiukas 
nemoka eiti, tad pasišokinėdamas bėga ristele, vis už kažko užkliūdamas, kol galiausiai stuktelėjo ir į 
tėvą. Tada tėvas jam leido eiti priekyje. Taip eidami jie priėjo spragą tarp uolų. Tėvas ožys bijojo 
aukščio, kai tuo tarpu mažasis ožiukas spragą tiesiog peršoko. 4-7 metų vaikai bus sužavėti, matydami 
kaip tėvas ir vaikas gali įveikti savo skirtumus ir išmokti vienas iš kito neįtikinamiausių dalykų. 
Galiausiai tėvas ožys sugebėjo peršokti per tarpą tarp uolų, tiesiog imituodamas mažojo ožiuko 
judesius ir jie abu laimingi nustriksėjo toliau. Šis draugiškas ir šiltas pasakojimas yra efektyvus būdas 
apsvarstyti tokias temas, kaip bendradarbiavimas ir įvairovė. Mes visi turime skirtingų įgūdžių, bet 
per susitelkimą ir solidarumą mūsų silpnumą galima paversti stiprybe siekiant abipusės naudos.   
  
Amžiaus grupė: 4-7 metai 
Pagrindinės sąvokos: įvairovė / bendradarbiavimas 
 

I 
 
I Walk with Vanessa [Mein Weg mit Vanessa] [Aš vaikštinėju su Vanesa] 
Paveikslėlių knyga. Autorius ir iliustratorius Kerascoët. 2018. Aladin Verlag. Prancūzija, Vokietija. 
40 puslapių. 
Ši nuostabi knygelė be žodžių, sukurta Prancūzijoje ir pirmą kartą išleista Vokietijoje, pristato 
tikrovišką siužetą, kuris kai kuriems skaitytojams bus puikiai žinomas. Vanesa yra naujokė mieste, o 
savo mokykloje, kurią pradėjo lankyti, jaučiasi netgi izoliuota. Pasakojimas prasideda tada kai naujieji 
klasės draugai ima iš jos tyčiotis. Nuliūdusi ji pradeda verkti. Kiti vaikai jaučiasi bejėgiai matydami 
patyčias ir jiems dėl to labai gėda. Visgi, knygelė baigiasi tuo, kad vaikai supranta vienybės galios ir 
komandinio darbo svarbą. Galiausiai, Vanesa įsijungia į mokyklos gyvenimą: ji daugiau nebevaikšto 
viena. Dabar ji jau turi būrį sąjungininkų ir draugų. Paskutiniuose knygelės puslapiuose matome 
Vanesą prie mokyklos vartų,  spalvingoje daugiakultūrinės klasės draugų minioje, kuri nuolat didėja. 
Pastebėta, kad ši paveikslėlių knygelė geriausiai ir pozityviausiai reprezentuoja daugiakultūrinę ir 
daugiatautę vaikų bendruomenę.  
 
Amžiaus grupė: 4-7 metai, 8-11 metų 
Pagrindinės sąvokos: socialinė ir pilietinė kompetencija, išgyvenimai ir empatija 
 
In A Bubble [Dans sa bulle] [Burbule] 
Paveikslėlių knygelė. Autorė ir iliustratorė Marie Bretin. 2016. Voce Verso. Prancūzija. 28 puslapiai 
Ši knygelė, kaip ir filmas Bokstavsbarn (Krentančios raidės), pateikia apsvarstymui neįgalumo temą. 
Tai vienintelis darbas, kuriame yra pristatoma klausos negalia. Pasakojimas prasideda nuo laimingos, 
įprastinės dienos jaunos mergaitės gyvenime. Toliau iliustruojama žaidimų aikštelė, kurioje kyla 
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muštynės. Čia ir prasideda veiksmas. Drąsi mergaitė sustabdo muštynes ir susidraugauja su muštynių 
auka. Vėliau jiedu kartu geria arbatą ir taip tarp jų atsiranda ryšys. Skaitytojui gali tekti net keletą 
kartų peržiūrėti darbą, kol pastebės skirtumą tarp pagrindinio veikėjo ir kitų personažų. Pats knygelės 
pavadinimas lyg užuomina, kad mergaitė turi klausos negalią. Jautriai traktuojama, kad šis darbas gali 
tapti puikia užuomina, pradedant diskutuoti apie neįgalumą. Šis pasakojimas, puikiai atskleidžia 
draugystės ir konfliktų sprendimo temas. Kai suprantama neįgalumo tema, knyga gali būti skaitoma iš 
naujo, siekiant apsvarstyti kiekviename puslapyje kylančius jausmus: knygos paveikslėliai geba 
perteikti uostymo, ragavimo, pajutimo ir girdėjimo patirtis ypatingu būdu, ko įprastas tekstas 
padaryti negali.  
 
Amžiaus grupė: 8-11 metų 
Pagrindinės sąvokos: aktyvus dalyvavimas, įsijautimas 
 
In A Cage [La Cage] [Narve] 
Trumpas filmas. Režisierius Loïc Bruyère. 2016. Prancūzija. 2D animacija. 6:46 minutės 
Miesto parke, narve, pasirodymams uždarytas lokys. Jis neturi jokios vilties iš čia išsigelbėti. Šis 
trumpas, smagus prancūzų filmukas yra apie laisvę ir muzikalumą, nes lokys susimoko su grupe 
netoliese esančių paukščių, siekdamas išsigelbėti iš savo aptvaro. Tolerancijos ir bendradarbiavimo 
vaizdavimas sumoderninamas ir jam suteikiama daugybė aspektų; dėmesingi žiūrovai atpažins 
pagarbą, kurią lokys rodo paukščiams, ir pagarbą jų skirtingiems gebėjimams. Šis puikus darbas 
įmantriai demonstruoja norą įveikti skirtumus, siekiant abipusės pagalbos. Kiti šio rinkinio darbai ta 
pačia tema yra Caged (Narvuose), skirti tai pačiai amžiaus grupei,  ir Fences (Tvoros,) skirtas 
vyresniems žiūrovams. Įkalinimo idėja gali būti naudojama siekiant atskleisti temą apie gerus ir 
blogus šiuolaikinio gyvenimo suvaržymų ir ribų aspektus. 
 
Amžiaus grupė: 8-11 metų 
Raktiniai žodžiai: solidarumas, vienybė, tolerancija 
 

International Father’s Day [StarptautiskāTēvaDiena] [Tarptautinė Tėvo diena] 
Trumpas filmas. Režisierius Edmunds Jansons. 2012. Estijos menų akademija. Latvija, Estija. 2D 
animacija. 5 minutės. 
Šis mokiniams skirtas filmas yra režisuotas Latvijos kino filmų kūrėjo Edmunds Jansons Estijos menų 
akademijoje. Tai filmas apie tėvo ir vaiko ryšį, nesvarbu ar tai žmonės, ar tai gyvūnai. Nepaprastai 
stilizuotai ir estetiškai gyvai vaizduojamas santykis tarp paukščio ir jo jauniklių, kai tuo metu lauke 
vyksta Tėvo dienos minėjimo paradas. Šventė vaizduojama labai linksma, joje daug muzikos, kuri yra 
lyg langas jaunam žmogui pamatyti ir palyginti ar tiesiog rasti kontrastą, tarp jiems įpastos šventimo 
formos. Pasakojime tarp paukščio ir jo jauniklių lygiagrečiai vaizduojama visapusiška meilė ir globa 
tarp tėvo ir vaiko, kuri gali būti deramai plėtojama siekiant apsvarstyti turimus ryšius, būtinus 
atskleisti asmens tapatumui. Ypač jo praktiškumui: išlaikymui, auklėjimui, namų saugumui.   
  
Amžiaus grupė: 4-7 metai, 8-11 metų 
Raktiniai žodžiai: pasidalinimas, kultūrinis paveldas, tarpusavio ryšiai 
 

M 
 
Machine [Máquina] [Mašina]  
Paveikslėlių knyga. Autorius ir iliustratorius Jaime Ferraz. 2017. Pato Lógico. Portugalija. 32 
puslapiai 
Šios portugališkos knygelės be paveikslėlių tema yra įvairiausių technologijų buvimas vienoje vietoje. 
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Knygos pradžioje vaizduojamas berniukas, žaidžiantis planšetiniu kompiuteriu, pasaulyje, kur gausybė 
robotikos ir prietaisų. Pasaulyje, kuris niekuo nesiskiria nuo mūsų gyvenimo. Stilizuotos mėlynos ir 
apelsinų uogienės spalvos iliustracijos, sumaniai paragina skaitytoją suabejoti dėl technikos gausos. 
Ar ne pernelyg persistengiame kurdami savo aplinką? Pasakojime senelis pasikviečia berniuką į parką, 
bet netgi ir čia visi praeiviai naudojasi mobiliaisiais telefonais. Atsisėdus ant suolelio po medžiu, 
senelis berniukui įduoda dovaną. Kas tai galėtų būti? Tai knyga. Vos tik atvertęs knygą, berniukas 
patenka į nuotykių pasaulį visiškai nesusijusį su technologijų gausa. Paskutiniuose knygos puslapiuose 
dar aiškiau parodomas autoriaus ideologinis nusistatymas: knyga padėta aiškiai matomoje vietoje, 
ant stalo, kai tuo tarpu visi elektroniniai prietaisai guli išjungti ant grindų. Ši paveikslėlių knyga lyg 
katalizatorius raginantis diskutuoti apie technologijų vaidmenį jaunų žmonių gyvenime.  
 
Amžiaus grupė: 12-15 metų 
Pagrindinės sąvokos: kultūrinis paveldas 
 

My Museum [Mano muziejus] 
Paveikslėlių knyga. Autorė ir iliustratorė Joanne Liu. 2017. Prestel. Vokietija. 32 puslapiai. 
Mažas berniukas su savo mama lankosi garsioje europietiškoje meno galerijoje. Jam patinka 
vaikščioti ir pačiam apžiūrinėti ekspozicijas, bet ne tik meno kūriniai patraukia jo dėmesį. Joanne Liu 
vaizduojama kelionė į prestižinę dailės galeriją, suteikia šiltą ir su humoru būdą įkvėpti pradinių klasių 
mokinius pagalvoti apie jų pačių meno patirtį. Visos iliustracijos vaizduojamos iš mažo berniuko 
perspektyvos, siekiant parodyti, kad jam kur kas įdomesni aplinkoje randami objektai, nei, ant sienų 
galerijoje kabantys meno šedevrai. Paveikslėliuose, norint atskleisti vaiko susidomėjimo objektus, 
netgi palyginamos vieno lankytojo tatuiruotės su augalų raizgalynės raštais ant kanoninės vazos. Šis 
ekvivalentiškumas tarp meno, skirto plačiajai visuomenei, ir meno, kuris skirto žmonėms turintiems 
išlavintą skonį, kviečia skaitytoją dar kartą persvarstyti kas yra menas, kodėl mes tuos kūrinius 
laikome muziejuose skirdami jiems pačias svarbiausias vietas.  
 
Amžiaus grupė: 8-11 metų, 12-15 metų 
Pagrindinės sąvokos: kultūrinis paveldas 
 

N 
 
November [Novembre] 
Trumpas filmas. Režisierius Marjolaine Perreten. 2015. Prancūzija, Šveicarija. 2D animacija. 4:04 
minutės 
Šiame švelniame, gražiai animuotame Šveicarijos animatoriaus Marjolaine Perreten,  
trumpametražiniame filme vaizduojami gyvūnai, gyvenantys palei upės krantą ir besiruošiantys  ilgai, 
šaltai žiemai. Kai lietus ima lyti, o dangus pasidaro pilkas, kiekvienas gyvūnas naudojasi savo būdu 
kaip išgyventi šį laikotarpį, besikeičiant metų laikams iš rudens į žiemą. Nors veikėjų vaizdavimas nėra 
realus - ežys ir sraigės plaukia mažu laiveliu kartu - ypatingo Europos sezono - rudens,  vaizdavimas 
yra labai realus. Filmas sukuria galimybę pagalvoti apie žvėrių žiemos miegą, apsvarstyti maisto ir 
pastogės svarbą kasdieniame gyvenime. Tokios temos kaip migracija ir tvarus vystymasis, klimato 
pokyčiai yra netiesiogiai pateikiami pasakojime. Rami filmo atmosfera puikiai atskleidžia teigiamas 
Europos vertybes. 
   
Amžiaus grupė: 4-7 metai 
Raktiniai žodžiai: bendradarbiavimas, solidarumas, pasidalinimas turtu 
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O 
 
On the Trail [Sekant pėdsakais] 
Paveikslėlių knyga. Autorė ir iliustratorė Anna Rin. 2016. Estijos komikų draugija. Estija.  
Baltijos regione yra sukurta ir išleista vos keletas knygelių be žodžių. Iš tikrųjų, šis Annos Rin darbas 
yra vienintelis šiuolaikinis tokio tipo darbas išspausdintas Estijos komikų draugijos. Labai malonu 
tyrinėti nuostabų pasaulį, kuris kuriamas šiame pasakojime, kur iš tėčio ir jo dukters, paslapčia į 
namus įsliūkinusi benamė katė nugvelbia maistą. Siekdami išsiaiškinti kur dingo jų maistas, ir 
norėdami pasekti benamę katę, tėtis ir dukra skaitytoją lydi į kelionę po nuostabų ir įdomų savo 
miestą, kuriame atskleidžiamas vidurio rytų Europos vaizdas. Benamė katė vėl pasirodo, kai siekia 
pavogti dešreles iš mėsinės. Tėtis ir dukra veja katę šalin, bet vėliau pastebi nuostabų dalyką: katė tik 
rūpinasi ir prižiūri urve esančius savo jauniklius. Ši paveikslėlių knyga švelniai analizuoja socialines 
vertybes gaubiančias šeimą, tarpusavio ryšius ir turto pasidalinimą.    
  
Amžiaus grupė: 4-7 metai, 8-11 metų 
Pagrindinės sąvokos: socialinė ir pilietinė kompetencija, solidarumas, empatija 
 
Otherwise [Anders Artig] [Kitaip] 
Trumpas filmas. Režisierė Christina Schindler. 2002. Trickfilmproduktion. Vokietija. 2D animacija 
6:35 minutės 
Kartą gimus grupei chameleonų, jie visi greitai supranta, kad vienas iš jų yra kitoks. Jis ne tik negali 
keisti savo spalvos, kad prisitaikytų prie savo aplinkos, jis ir elgiasi kitaip nei visi. Jis elgiasi 
savarankiškai ir „kitaip“. Ši klasikinė Vokietijos animacija lyg galinga metafora, kuri leidžia alegoriniu ir 
švelniu būdu pažvelgti į individų vienodumą ir skirtumą. Filme aukštinama įvairovė, o žiūrovai 
raginami apsvarstyti tolerancijos ir supratimo bet kurioje bendruomenėje stabilumą.  
 
Amžiaus grupė: 8-11 metų 
Pagrindinės sąvokos: pagarba įvairovei, tolerancija 
 

Owl Bat, Bat Owl [Pelėda ir šikšnosparnis, šikšnosparnis ir pelėda]  
Paveikslėlių knyga. Autorė ir iliustratorė Marie-Louise Fitzpatrick. 2016. Walker. Airija. Jungtinė 
Karalystė  
4-7 metų vaikai knygoje vaikai ras daugybę diskutuotinų dalykų apie panašumus ir skirtumus. Pelėdų 
šeima jaučiasi sutrikusi, kai šikšnosparnių šeima atkeliauja įsikurti ant tos pačios medžio šakos, tik iš 
kitos pusės. Iš pradžių šeimos neturi nieko bendra ir nenori derintis vieni prie kitų poreikių. Tačiau, 
kai didžiulė audra sukelia sumaištį medyje, solidarumo ir socialinės sanglaudos svarbą  supranta ir 
pelėdos, ir šikšnosparniai. Ši paveikslėlių knyga švelniai pristato jauniesiems skaitytojams tokias 
temas kaip: bendradarbiavimas, pagalba, ryšys, įvairovė ir tolerancija skirtingų žmonių grupėse. 
Paprastos subtilios iliustracijos iš pradžių pateikia pavydo sceną, bet galiausiai atskleidžiamas gražus 
santykis tarp dviejų skirtingų grupių. Svarbiausia, kad dėmesys skirtas detalėms gyvūnų veiduose, 
sukels jaunųjų skaitytojų emocinį susidomėjimą. Ribų nepaisymas tiesiogiai prideda tikroviškumo iki 
to kritinio momento, kuris vėliau priveda prie apysakos sprendimo. 
 
Amžiaus grupė: 4-7 metai 
Pagrindinės sąvokos: bendradarbiavimas, pagalba, tolerancija 
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P 
 
Papa‘s Boy [Tėčio berniukas] 
Trumpas filmas. Režisierius Leevi Lemmetty.  2010. Ink and Light. Suomija, Airija. 
Kompiuterinė grafika. 03:00 minutės.  
Šis filmas apie vyriškumą ir moteriškumą, pasitelkiant kompiuterinę grafiką, yra sukurtas 
bendradarbiaujant Airijos ir Suomijos kino režisieriams. Šis filmas buvo kuriamas kaip projekto, 
siekiant garbinai paminėti Šopeno kūrybą, dalis. Nors pateikiamos žinios apie Šopeną ir nelemia 
didžiausios šio filmo sėkmės, visgi filmas tampa svarbia pedagogine priemone Europoje. Mažas 
peliukas  (vaizduojamas vyriškosios lyties) gyvena nepateisindamas savo tėvo lūkesčių. Tėtis – garsus  
boksininkas, o mažasis peliukas domisi baletu ir šoka apsirengęs tutu sijonėlį. Vieną dieną katė 
užpuola peliuko tėtį. Laimei, mažasis panaudodamas mokėtus baleto žingsnelius, sugeba pasprukti 
iš katino nagų ir išgelbsti tėvą. Pasakojimo moralas aiškus – gerbti individų skirtumus ir mylėti savo 
artimus už tai, kokie jie yra. 4 – 7  metų vaikai galės plačiai nagrinėti šį filmą, kai tuo tarpu 8-11 metų 
vaikai jau galės diskutuoti tokiomis temomis kaip: lyčių skirtumai, lyčių nesuderinamumas, šeima, 
tolerancija – netgi ryšys tarp katės ir pelės maisto grandinėje. Netgi įdomu pasvarstyti koks lyčių 
suvokimas šiame filme būtų tarp 12-15 metų vaikų. 
 
Amžiaus tarpsnis: 4 – 7 metai, 8 – 11 metų, 12 – 15 metų  
Raktiniai žodžiai: tolerancija, lygybė, Europos pasakojimai 
 

S 
 
Saturday [Zaterdag] [Šeštadienis]  
Paveikslėlių knyga. Autorius ir iliustratorius Saskia Halfmouw. 2018. Leopold. Olandija. 32 
puslapiai. 
Ši knyga gali būti puiki priemonė siekiant paskatinti mokinius kalbėti apie savaitgalio ir 
laisvalaikio veiklas. Knygoje vaizduojamas, konkrečiai neįvardintas, Olandijos miestas, kuriame 
gražiai pateikiamos abiejų lyčių laisvalaikio veiklos. Miesto gyventojai leidžia savaitgalį 
užsiimdami įvairiomis veiklomis: jie ir dirba, ir žaidžia. Šioje knygelėje vaizduojamos tokios 
veiklos kaip: ėjimas į biblioteką, baseiną, prekybos centrą, futbolo rungtynes. Gražiai pateikiama 
daugiakultūrinė įvairovė vyraujanti vietinėje bendruomenėje. Knygoje pateikiama mintis išties 
galinga – įvairovės pripažinimas ir vertinimas yra neatsiejamas nuo kitų Europos vertybių. Knyga, 
kaip darbo priemonė klasėje, sukuria galimybę pagalvoti apie darbo ir laisvalaikio vietą  
kiekvieno iš skaitytojų gyvenime. Ji gali būti ir puikia priemone, neapsunkintai ir harmoningai, 
pamąstyti apie etninę, kultūrinę ir lyčių įvairovę vakarų Europoje. 
 

Amžiaus tarpsnis: 8 – 11 metų 
Pagrindinės sąvokos: socialinė ir pilietinė kompetencija, pasakojimai apie Europą 
 
Scribble  [Keverzonė] 
Paveikslėlių knyga. Rinad Hamed (Autorius/iliustratorius). 2015. 
Libanas, Palestina. 28 psl. 

Ši knygelė yra vienintelė palestiniečių  paveikslėlių knygelė, pristatyta rinkinyje . Išleista Libane, kurią parašė 
Palestinos pilietis Rinadas Hamedas, Scribble perteikia meno supratimą vaikystėje.  Berniukas ir jo sesuo visas 
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namų sienas ir savo kūnus paverčia drobe piešiniams. Jų motina atvyksta, jų išbarti, bet viskas baigiasi juokais 
ir ji prisijungia prie jų. Vizualinis pasakojimas baigiasi, kai mama prisijungia prie savo vaikų  ir visi tapo ant 
sienos, paversdami namą šeimos meilės freska. Paveikslėlių knygelė yra įdomus būdas vaikams pamąstyti apie 
santykius tarp tėvų ir vaikų . 

 
Amžius: 4-7 metai 
Pagrindinės sąlygos: bendradarbiavimas 
 

Shambles  [Balbúrdia] [Netvarka] 
Paveikslėlių knyga. Teresa Cortez (autorius /ilustratorius). 2015. Pato Lógico. Portugalija. 32 
puslapiai. 
Tai šiltas, turtingas pasakojimas apie per daug žaislų turintį berniuką. Berniukas gyvena labai 
nepatogiame  miegamajame, kuris yra pilnas žaislų. Jis ignoruoja netvarą, ji didėja ir didėja, kol staiga 
užvaldo jo gyvenimą. Berniukas išeina iš miegamojo žaislų piliakalnio ir supranta, kad jam reikia 
susitvarkyti. Nuotraukų knygelė vaizduoja vartotojiškos  visuomenės problemas, pavyzdžiui, įtampą 
tarp poreikio ir noro, kai kalbama apie nuosavybę. Vizualinis pasakojimas suteikia galimybę aptarti 
atsakomybę už tvarų ir per didelį vartojimą. 8–11 metų vaikai gali daug kalbėti, diskutuoti  apie tam 
tikrų dalykų vertę,jų pranašumą prieš kitus,  o mūsų atsakomybė už savo aplinkos apsaugą yra 
tvarkinga, švari ir organizuota. 
 
Amžius 4-7 metai, 8-11 m 
Pagrindinės sąlygos: darnus vystymasis /klimato kaita 
 

Speechless [Be žodžių/Tylus] 
Trumpas filmas. Robin Polák (direktorius). 2016 m. Čekijos Respublika, Vokietija. Veiksmas gyvai. 
06:00 min. 
Šis sudėtingas ir gilus filmas iš pradžių gali supainioti žiūrovus, kurie laukia tylaus filmo. Vokiečių / 
čekų produkcija naudoja kalbėjimo pretenziją, o dalyviai kalba nesąmoninga kalba. Viso šito efektas 
yra atitolinti žiūrovą  nuo žodžių, leidžiančių mums daugiau dėmesio skirti mintims,atkreipti dėmesį į  
kontekstą vizualine seka. Šis metodas įtraukia mus į mažo berniuko situaciją, kuris yra universalinėje 
parduotuvėje. Mama,perkanti žaislus   savo dukrai, bando jam padėti. Manydama, kad jis nekalba, ji 
bando jį prakalbinti žaislinėmis transporto priemonėmis, kad išsiaiškintų, iš kur jis atvyko. Berniukas 
paima plastikinę vonią ir užpildo ją miniatiūrinėmis figūrėlėmis, kad parodytų laivą perpildytą 
migrantų, siekiančių prieglobsčio Europos pakrantėse. Jis patraukia valtį ant grindų, pabrėždamas 
varginančią kelionę.Šis filmas yra sudėtingas, darantis poveikį, bet labai galingas įrankis, skatinantis 
diskusijas su vyresniais vaikais. Nenuoseklios kalbos vartojimas taip pat gali būti naudojamas kalbų 
vaidmeniui kaip kultūrinio identiteto įvertinimas. 
 
Amžius: 12–15 metų 
Pagrindinės sąlygos (Raktažodžiai): įtrauktis, Europiniai pasakojimai 
 

Super Big [Super Grand] [Superdidelis] 
Trumpas filmas. Marjolaine Perreten (direktorius). 2014. Prancūzija, Šveicarija. 2D animacija. 01:32 
min. 
Į salą atvyksta milžiniška superherojė mergaitė vilkinti apsiautą su gobtuvu ir išgąsdina visus mažus 
piliečius. Nors ji bando parodyti savo geranoriškumą, padėdama piliečiams, jie ir toliau bijo jos. 
Vulkanas, esantis tolimoje salos pusėje,  išsiveržia , tačiau ,,super didelė“ mergaitė negali jo sustabdyti, 
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Netgi padedama mamos, kuri yra kur kas didesnė už ją. Šis trumpas, ekscentrinis filmas yra susijęs su 
daugeliu šiuolaikinio gyvenimo klausimų, pvz., stichinių nelaimių ir miesto plėtros, siekiant paskleisti 
paprastą žinutę. „Itin didelės“ mergaitės silpnumas prieštarauja piliečių baimei, o tai skatina žiūrovą 
spėlioti, kalbėti tolerancijos temą. Šis mielas Šveicarijos animacinis filmas sukurtas to paties 
animatoriaus kaip ir kitas ,rinkinio pavadinimas, November (Lapkritis), nors tematiškai temos yra labai 
skirtingos. 
 
Amžius: 4-7 metai, 8-11 metų, 12-15 metų  
Raktiniai žodžiai: tolerancija 
 

T 
 
The City [La Ciudad] 
The Countryside [El campo] 
Paveikslėlių knyga. Rosa Capdevila (autorius / iliustratorius). 2016. Ispanija. 12 puslapių 
(kiekvienas).  
Nors wimmelbooks yra retos rinkinyje, nes siūlo pedagoginius iššūkius savo vaizdu, dydžiu ir 
detalėmis, tačiau jos yra išimtis šioms dviems fantastiškoms ispanų knygoms. Jos gali būti 
naudojamos kuriant diskusiją apie miesto ir kaimo gyvenimą bei abiejų aplinkų vaidmenį, kas 
šiandien esame. Jos pasižymi geriausiais šiuolaikinio wimmelbook aspektais: įvairove, plačiu 
vizualinių žymenų panaudojimu, skatinančiu įvairiapusį dialogą, įskaitant taršos temas, pilietinę 
ir socialinę kompetenciją. Šiose didelėse, trumpose knygose yra panoraminių sekų, 
vaizduojančių kasdienę Ispanijos gyvenimo ir šalies gyvenimo patirtį. Paskutiniai kiekvienos 
knygos puslapiai veda į „tipišką“ miesto namą ir „tipišką“ kaimo namą, kuriuose vaizduojamos 
šeimos valgančios vakarienę. Skaitytojai gali naudotis šiomis knygomis kaip atspirties tašku, kad 
apsvarstytų, kaip būtų vaizduojamas jų gyvenimas tokioje knygoje - arba, ar vaizduojamas 
gyvenimas yra autentiškas jų gyvenimui. Šių dviejų darbų dialoginis potencialas papildo originalo 
efektą. 
 
Amžius: 4-7 metai, 8–11 metų  
Pagrindiniai terminai: Europiniai pasakojimai 
 
The Elephant and the Bicycle [Le Velo de l’elephant] [Dramblys ir dviratis]  
Trumpas filmas. Olesya Shchukina (režisierė). 2014. Folimage / La Boite. Prancūzija, Rusija. 09:05 
min.  
Ši prancūzų rusų animatorės Olesya Ščukinos produkcija yra lengvas ir svarbus pasakojimas apie 
tvarų vystymąsi, socialinę ir pilietinę kompetenciją bei aktyvų dalyvavimą bendruomenėje. Filmo 
žvaigždė yra dramblys, kuris kaip gatvės valytojas dirba gražiai animuotame vaizdingame mieste. 
Tačiau dramblio gyvenimas pasikeičia, kai jis mato dviračio skelbimą, kuris patalpintas  didžiuliame  
stende miesto centre. Nepaisant gatvių valytojo darbo, dramblys neturi pinigų. Labai trokšdamas 
dviračio , dramblys daug dirba , kol jis sutaupo  reikiamą pinigų sumą. Tačiau, kai jis nusiperka dviratį, 
staiga paaiškėja, kad jis skirtas mažam žmogui, o ne dideliam drambliui. Nusivylęs ir prislėgtas 
dramblys pasislepia savo namuose. Mieste susidaro šiukšlių krūvos, ir kai miesto aikštė prisipildo  
juodu šiukšlių  maišų kalnu, dramblys nusprendžia išmesti  savo dviratį į šiukšlių krūvą, prieš tai 
pasiūlydamas  jį mažai mergaitei. 8–11 metų amžiaus vaikai reaguos į šį stebėtinai gilų reginį, 
apimantį tokias temas kaip pinigai, atliekos, depresija, kintamumas, vartojimas. Filmo  dviprasmiška 
pabaiga , kai dramblys,  grįžta prie senojo  gatvės valytojo vaidmens, taip pat paskatins diskusiją apie 
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socialinę ir pilietinę kompetenciją. Kai kurie žiūrovai gali būti neapsisprendę, ar jis laikomas laiminga 
pabaiga. 
 

Amžius: 8-11 metų 
Raktažodžiai: socialinė ir pilietinė kompetencija, tvarus vystymasis / klimato kaita 
 
The Hedgehog and the City [Igel und die Stadt] [Ežys ir miestas] 
Trumpas filmas. Evalds Lacis (režisierius). 2013. Animacijų brigada. Vokietija, Latvija. Sustabdytas 
judėjimas. 10:22 min.  
Šis gražus Baltijos (latvių) stotelės pavyzdys prasideda nuo pramonės vaidmens besikeičiančiame 
kraštovaizdyje : nyksta snieguotos miško scenos, o jų vietoje atsiranda miestas. Miesto aikštės centre 
yra parkas, kuriame gyvena laukinių gyvūnų grupė.  Pasakojimo esmė -  gyvūnai daro viską, kas 
įmanoma, kad dalyvautų pilietiniame ir socialiniame gyvenime: jie padeda žmonėms, atlikdami 
daugybę skirtingų veiklų už kurias  mokama  grynaisiais (pinigais). Kai jie atlieka savo savo vaidmenis, 
filme vaizduojami įvairios,    įprastos gyvenimo sąveikos: vaikų auginimas, naktinis gyvenimas, gatvės 
maisto pardavėjai. Atomazga atskleidžiama pabaigoje filmo kai gyvūnai naktį susitinka aikštėje, kad 
suskaičiuotų  įsigytas lėšas. Didžiulės pinigų  krūvos aikštės  viduryje pakanka, kad nugriautų miestą ir 
sugrįžtų į dykumą. Filmo pabaigoje  gyvūnai sunaikina miesto erdvę ir sugrįžta į seną buveinę. Filmas  
perteikia kultūrinio paveldo problemą, pateikdamas du elementus -  tarp gamtos / miesto ir gyvūno / 
žmogaus, o pasakojimo jėga vaizduoja griaunamąjį požiūrį į darbą. 
 
Amžius: 8-11 metų 
Pagrindinės sąvokos: socialinė ir pilietinė kompetencija, kultūros paveldas 

The House [Namas] 
Trumpas filmas. Veronika Zacharová (direktorė). 2016. Tomas Bata universitetas. Čekijos 
Respublika. 2D animacija. 05:00 min.  
Čekijos kino režisierė Veronika Zacharová siūlo žiūrovams nuo 8 iki 11 metų unikaliai pažvelgti į 
visuotines namų ir priklausomybės temas. Kai šeima persikrausto į naują butą  miesto centre, namas 
atsiplėšia nuo pamatų, kad galėtų juos sekti ir susigrąžinti. Prasideda istorija tarp senų ir naujų  
technologijų ir gyvenimo būdų varžybos, nes namas seka vienintele priemone: brošiūra aukštųjų 
technologijų būsto bloko miesto viduryje. Filmo spektras yra platus, o jo pasakojimas yra įdomus; 
emocinė filmo reikšmė paskatins teigiamą diskusiją apie besikeičiančią aplinką, kurioje gyvename, 
vieta kurią  vadiname namais. Iš Europos naratyvų pozicijos  įmanoma naudoti šį filmą, kad 
apsvarstytume kaimų ir miestų santykius kaip migracijos modelį šiuolaikiniame gyvenime. Šiuo 
atžvilgiu darbas yra susijęs su „Grįžti“ kaip svarbus  kaimo ir miesto santykio pavyzdys. 
 

Amžius: 8-11 metų 
Raktiniai žodžiai: tvarus vystymasis / klimato kaita, Europiniai pasakojimai 
 

The Mediterranean [Mediterraneo] [Viduržiemio jūros] 
Paveikslėlių knyga. Armin Greder (autorius / iliustratorius). 2017. Orecchio Acerbo. Australija, 
Italija, Šveicarija. 35 puslapiai.  
Ši paveikslėlių knyga, susijusi su migrantų krizės tema, yra mažiau tikėtina nei kitos. Iš tiesų, 
paveikslėlių knygelė gali būti skaitoma kaip atminimas prarastų žmonių gyvybių, kurie keliavo per 
Viduržemio jūrą. Istorija atsiveria kai visiškai nuogas žmogaus kūnas dingsta  tamsiose  jūros gelmėse 
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prieš tai vaizduojamos  aplinkybės, kurios paskatino žmogų mirti. Smurtas neįvardintoje  šalyje 
paskatina bendruomenę gelbėti savo gyvybes, kai jų miestas sudeginamas iki pamatų. Sausakimšame 
laive, jie siekia saugaus persikėlimo Viduržemio jūra. Šis stulbinantis, sunkus ir skausmingas darbas 
yra be žodžių formos pavyzdys. Tai rodo, kad šio tipo paveiksliukų knygelė gali būti prasminga, nes 
skaitytojams kyla klausimas, ar keleiviai išgyvens persikėlimą, o jei keleiviai pasiekia krantą, koks ten 
bus prieglobstis. Vartydami vizualinio naratyvo puslapius skaitytojai galės kalbėti apie neapsakomą 
migrantų krizės tikrovę. Tokiu būdu ,,Viduržemio jūra” yra galingas įrankis darbui grupėse, norinčiose 
rimtai aptarti vieną iš sunkiausių problemų, su kuriomis šiandien susiduria Europos pakrantės. 
 
Amžius: 12–15 metų 
Pagrindinės sąvokos: Europiniai pasakojimai, žmogaus teisės 
 
To the Market [Naar de Markt] [Į Turgų] 
Paveikslėlių knyga. Noëlle Smit (autorius / ilustratorius). 2017. Querido. Nyderlandai. 32 
puslapiai. 
Ši knyga - tai paprasta motinos ir dukros kelionė į savo vietinį turgų. Skaitytojas gali susipažinti su 
įvairia patirtimi, įskaitant įvairius maisto produktus ir prekes, parduodamas daugiakultūrėje ir 
daugiatautėje prekybininkų grupėje. To pasekmė - šventė - kai pora vaikštinėja po turgų, tampa 
aišku, kad Europos identitetas iš esmės yra įvairus. Gyvybingas, draugiškas vizualinis pasakojimas 
sukuria būdą jauniems 4–7 metų amžiaus skaitytojams apsvarstyti maisto ir apsipirkimo vaidmenį 
savo gyvenime, pvz., Kokį vaidmenį rinkoje vaidina skaitytojų bendruomenė ir kaip turgus yra 
susijęs socialine Europine tapatybe. 
 
Amžius: 4-7 metai 
Pagrindinės sąvokos: įvairovės šventimas, kultūros paveldas 
 

W 
 
Waterloo & Trafalgar 
Paveikslėlių knyga. Olivier Tallec (autorius / ilustratorius). 2012. Enchanted Lion. Prancūzija, JAV. 
Nenurodyta. 
Karas ir smurtas yra neatsiejama Europos istorijos ir jos dabartinė dalis, tačiau aiškus šių temų 
perteikimas klasėje gali būti sudėtingas. Ši prancūzų dailininko Olivier Tallec paveikslėlių knygelė 
skatina susidomėjimą. Du  kovojantys kareiviai sėdi skirtingose tranšėjose  mūšio lauke. Scena 
primena I Pasaulinį karą. Šis ryšys yra sukurtas draugišku, karikatūriniu, spalvingu būdu, atveriant 
galimybę diskutuoti apie realų gyvenimo smurtą, kurį vaizduoja knygelė. Vaizdų knygelėje 
vaizduojama įtampa žlunga vizualinio pasakojimo pabaigoje; vaizdas iškeliamas iš dviejų simbolių  o 
skaitytojas supranta, kad pora yra toje pačioje mūšio lauko pusėje. Redaktoriaus pastaba teksto 
pradžioje supažindina su istoriniu pavadinimo kontekstu: dėl šios priežasties paveikslėlių knygą 
galima tiesiogiai naudoti norint ištirti konfliktą formuojant Europos istoriją. 

Amžius: 12–15 metų 
Pagrindinės sąvokos: socialinė ir pilietinė kompetencija, Europos pasakojimai 
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We Had to Leave [Meidän piti lähteä] [Mes Turėjome Išvykti] 
Iliustruota knyga. Sanna Pelliccioni (Autorė/iliustratorė). 2018. Kustantamo S&S. Suomija. 41 
puslapis.  
Tai yra dar vienas bežodės iliustruotos knygos, aprašančios migrantų krizės temą, pavyzdys. Mes 
Turėjome Išvykti yra švelnesnio ir linksmesnio pobūdžio knyga nei kitos, priklausančios šiam rinkiniui: 
Migrando, Orizzonti, ir Mediterraneo. Nors daugumoje bežodžių iliustruotų knygelių ši tema 
aprašoma kaip tragedija, šis suomiškas požanrio pavyzdys teikia vilties. Viena šeima, bėgdama nuo 
šiltuose kraštuose vyraujančio smurto, prisijungia prie pabėgėlių grupės, traukiančios link vandenyno. 
Jie pasiekia paplūdimį, sėda į laivus ir nešami audringos jūros, pasiekia nepažįstamą žemę. 
Pasakojimas ties tuo nesibaigia, aprašo migrantų atvykimą ir jų sėkmingą tolesnę dokumentaciją ir 
integraciją šioje bevardėje šalyje. Pirmajame paveikslėlyje pavaizduotas medžio žiedlapių kritimas 
atspindi vaikų išgyventą pirmojo sniego patirtį kūrinio gale. Šio išskirtinio vaizdinio pasakojimo 
pagalba, vaikai galės užsiimti kūryba pagal sudėtingus metodus, naudojamus šio pasakojimo kūrimo 
procese. Pavyzdžiui, daugumoje puslapių akcentuojamas vienas objektas, atskleidžiantis besikeičiantį 
kūrinio pasakojimą. Šioje puikioje, dvasią pakeliančioje bežodėje iliustruotoje knygelėje vyrauja 
svarbus kontrastas kūriniams, kuriuose tragiškas požiūris tampa varomąja knygos dalimi. Tai yra 
puikus bežodės iliustruotos knygos, patvirtinančios teigiamą naujos pilietybės pabėgėliams 
vaizdavimą, pavyzdys. 
 
Rekomenduojamas amžius: 8-11 metų 
Pagrindinės sąvokos: žmogaus teisės, priklausymas, pilietybė 
 
Where‘s the Starfish? [Kur yra jūrų žvaigždė?] 
Paveikslėlių knyga. Barroux (Autorius ir iliustratorius). 2016. Egmont Press. Prancūzija, 
Jungtinė Karalystė. 32 puslapiai. 
Tai autoriaus Barroux knygos Where’s the Elephant (Kur yra dramblys?) tęsinys plėtojantis tą 
pačią temą. Žaismingas šios knygos formatas, kuriame pristatomi galvosūkiai ir pasislėpusių 
piešinių paieškos užduotys, tampa lyg svarbiu katalizatoriumi siekiant perduoti visuomenei 
svarbią – aplinkos apsaugos būtinybės žinutę. Vaikai puikiai leis laiką ieškodami jūros žvaigždės, 
kuri pasislėpusi gražioje jūros gyvenimo panoramoje, kol galiausiai išryškės knygos esmė. 
Tolimesniuose knygos puslapiuose vis mažėja ir mažėja žuvų, nes vis daugiau šiukšlių 
vaizduojama kiekviename puslapyje. Linksma knygelės nuotaika pamažu dingsta, o toliau 
atskleidžiamas skaudus, bjaurus, užterštos žuvų gyvenamosios vietos vaizdas. Vaikai turės 
galimybę apsvarstyti, ar tokio įvykių pokyčio jie tikėjosi? Ar toks pasikeitimas juos nustebino? 
Naudojantis šia knygele taip pat galima atskleisti ir klasėje nagrinėti tokias temas kaip: aplinkos 
tvarumo vystymasis ateityje, pernelyg didelis plastiko panaudojimas, atliekų šalinimas, 
nykstančios gyvūnų rūšys.  
 
Amžiaus tarpsnis: 4 – 7 metai 
Pagrindiniai terminai: darnus vystymasis/klimato kaita 
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Priedai 
 
3.1  Terminų žodynėlis 
3.2 Kultūrinių tekstų bibliografijos 
 
Pagrindinių DIALLS Kultūros Analizės Metmenų sąvokų žodynėlis 

Tema Paprogamė Apibrėžimas 
Nuostatos Tolerancija „Tolerancija – tai pagarba, priėmimas ir vertės 

pripažinimas pasaulio kultūrų turtingai įvairovei, 
žmonių gyvenimo būdui ir išraiškos formoms. 
 
Toleranciją skatina žinojimas, atvirumas, 
komunikacija, minties, sąžinės ir religijos laisvė. 
Tolerancija – tai harmonija, priimant 
skirtingumus. Svarbiausia, kad tolerancija yra 
aktyvus požiūris  grindžiamas visuotinių žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių supratimu“ (UNESCO 
1995, 5). 
 
Tolerancija apima patyčių prevenciją ir 
geranorišką kultūrinių išraiškų įvairovės 
priėmimą. 

Empatija Empatija apibrėžiama kaip „tai, kas nutinka, kai 
įsivaizduojame save kito situacijoje ir patiriame kito 
žmogaus emocijas kaip savo” (Lipman 2003, 269). 
 
Empatija apima ir savitarpio supratimą. 

Įsitraukimas Įsitraukimas – tai požiūris ir veiksmai, įgalinantys dalyvauti 
dialoge apie kultūrinę įvairovę. Skatinant 
bendradarbiavimą, būtina vertnti įvairovę, gerbti kitą, 
stengtis rasti kompromisą ir įveikti prietarus (EP, ET 2006). 
 

Gyvenimas 
kartu 

Įvairovės 
priėmimas 

Kultūrinių skirtumų priėmimas. Į šią sąvoką taip pat įeina 
savo kultūros pažinimas, jos vertės supratimas ir savo 
kultūrinio identiteto kūrimas. 

Žmogaus teisės Tai „teisės ir pagrindinės laisvės, apimančios visus 
žmogaus gyvenimo aspektus” (ET 2010, 8). 
 

Demokratija Galimybė piliečiams tiesiogiai dalyvauti procedūriniuose 
ir socialiniuose sprendimų priėmimuose 

Lygybė Aktyvus lygybės siekimas, ypač statuso, teisių ir 
galimybių srityse.  

Solidarumas Bendras veikimas, tolygiai ir teisingai dalijantis tiek 
privalumais (pvz. materialine gerove), tiek sunkumais. Ši 
sąvoka atspindi socialinės atsakomybės jausmą ir yra 
netiesiogiai susijusi su empatija. 

Globalizacija Žmonių, kompanijų ir valdžios organizacijų sąveikos ir 
integracijos procesas, vykstantis visame pasaulyje. 
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Socialinė 
atsakomybė 
 

Darni plėtra / 
klimato kaita 

Visuomeninių ir ekonominių problemų suvokimas, 
apibrėžiamas kaip „dabartinės kartos poreikių 
tenkinimas, nepakenkiant ateities kartų galimybėms 
patenkinti savo poreikius” (t. y. geresnės gyvenimo 
kokybės užtikrinimas tiek dabartinei, tiek ateities 
kartoms). Vienas iš darnios plėtros aspektų yra klimato 
kaitos problemos sprendimas. 

Pilietiškumas Savęs kaip valstybės nario, turinčio teises ir pareigas, 
suvokimas. Kiekvienas ES valstybės pilietis laikomas ES 
piliečiu. ES pilietybė – ne valstybinės pilietybės pakaitalas, 
bet jos priedas. Pilietiškumas susijęs su tolerancija ir 
demokratija. Aktyvus pilietiškumas suprantamas kaip 
„atviros ir demokratiškos visuomenės kūrimas“ (ET ir EK 
2015, 25). 

Socialinės ir 
pilietinės 
kompetencijos 

Tai asmeninės, tarpasmenines, tarpkultūrinės 
kompetencijos, kurios apima visų rūšių elgseną ir įgalina 
asmenį veiksmingai ir konstruktyviai dalyvauti 
socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Ypač tai svarbu 
didėjant visuomenės įvairovei ir kylant poreikiui spręsti 
konfliktus.    
Pilietinės kompetencijos, grindžiamos  socialinių ir 
politinių sąvokų ir struktūrų suvokimu, padeda asmenims 
visavertiškai dalyvauti ir įsipareigoti aktyviam, 
demokratiškam dalyvavimui pilietinės visuomenės 
gyvenime (EP ir ET 2006). 
 

Aktyvus 
dalyvavimas 

Asmens įsitraukimas į pilietines, politines, socialines, 
ekonomines, teisines ir kultūrines visuomenės veiklas.  

Bendradarbiavimas Darbas kartu bendrai gerovei kurti įvairiuose 
lygmenyse, nuo asmeninio iki valstybinio lygmens.  

Būti 
europiečiu 

Priklausymas Suvokimas ir jausmas, kad esi kokios nors 
bendruomenės narys (pvz. šeimos, mokyklos, 
klubo, regiono, tautos, valstybės, pasaulio) 

Bendras 
paveldas 

Tai susiję su kultūriniu paveldu, kuris suprantamas kaip 
bendrasis  kultūros pagrindas. Šia prasme sąvoka yra 
susijusi su bendro kultūrinio palikimo idėja, kurią Europos 
Taryba apibrėžia kaip bendrųjų „idealų ir principų“ (pvz., 
žr. ET 2014b, 1) visuma. 
Kalbos taip pat yra šio bendro paveldo dalis (ET 2008b, 3).  

Kultūrinis 
palikimas 

Bendruomeninio gyvenimo būdo raiška, apimanti 
papročius, tradicines praktikos,  daiktus, meninę raišką, 
vertybes ir kt. Visa tai perduodama iš kartos į kartą.  

Europietiški 
pasakojimai 

Bendros istorijos formavusios šiuolaikinę Europą ir 
europiečių požiūrį į ją. Tai apima įvairias priverstines ir 
savanoriškas migracijos formas  

1 lentelė: DIALLS Kultūros Analizės Metmenų (CAF) pagrindinių sąvokų žodynėli



English Title Original Title Author/Director Gender of Author/DirectorYear of ProductionRelated CountriesMedia Type Page NumbersFilm Length 4-7 years 8-11 years 12-15 years Social ResponsibilityLiving TogetherDispositions Being European
A day on the beach Um dia na praia Bernardo P. Carvalho Male 2008 Portugal Picturebook 32 pages ✓ ✓ sustainable dev
A priori A priori Schmitt, Maïté Female 2017 Germany Film 05:40 ✓ sustainable dev inclusion
Alike Alike Daniel Martínez, Lara Rafa Cano Méndez Mixed 2015 Spain Film 08:02 ✓ active participation empathy
Ant Ant Julia Ocker Female 2017 Germany Film 03:37 ✓ ✓ social/civic competencedemocracy
Atention, fairy passage! Attenzione, Passagio Fiabe! Mario Ramos Male 2010 Italy Picturebook 40 pages ✓ shared inheritances
Babel Babel Arnoud Wierstra Male 2016 Netherlands Picturebook 40 pages ✓ cultural heritages
Baboon on the Moon Baboon on the Moon Christopher Duriez Male 2002 UK Film 06:00 ✓ ✓ ✓ empathy belonging
Bee & Me Bee & Me Alison Jay Female 2016 UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev
Belonging Belonging Jeannie Baker Female 2004 Australia, UK Picturebook 32 pages ✓ belonging
Big Finds a Trumpet Big Finds a Trumpet Dan Castro Male 2017 UK Film 04:20 ✓ diversity inclusion
Birthday Gift Doğum Günü Hediyesi Behiç Ak Female 2007 Turkey Picturebook 30 pages ✓ cultural heritages
Bob Bob Jacob Frey Male 2009 Germany Film 03:10 ✓ ✓ European narratives
Bon Voyage Bon Voyage Fabio Friedli Male 2011 Switzerland Film 06:14 ✓ human rights inclusion European narratives
Boomerang Bumerangas Ilja Bereznickas Male 2012 Lithuania Film 02:00 ✓ ✓ sustainable dev
Bounce Bounce Bounce Bounce Brian Fitzgerald Male 2014 Ireland, Italy Picturebook 64 pages ✓ inclusion
Brick By Brick Abasso i muri [Down the walls] Giuliano Ferri Male 2016 Switzerland Picturebook 22 pages ✓ cooperation solidarity
Caged Caged Duncan Annand Male 2018 UK Picturebook 24 pages ✓ ✓ equality
Capital Capital Afonso Cruz Male 2014 Portugal Picturebook 32 pages ✓ globalisation shared inheritances
Changeons! Changeons! Francesco Guistozzi Male 2017 Switzerland Picturebook 40 pages ✓ sustainable dev European narratives
Chiripajas Chiripajas Olga Poliektova, Jaume Quiles Mixed 2017 Russia, Spain Film 01:30 ✓ ✓ sustainable dev globalisation
Collision Collision Max Hattler Male 2005 Germany, UK Film 02:20 ✓ cultural heritages
Dance Dança João Fazenda Male 2015 Portugal Picturebook 32 pages ✓ shared inheritances
Dangle Dangle Phil Traill Male 2003 France, UK Film 06:00 ✓ social/civic competence
Departure Partida André Letria Male 2015 Portugal Picturebook Foldable ✓ sustainable dev
Diary of a Fridge Diary of a Fridge Joséphine Derobe Female 2011 France Film 08:30 ✓ European narratives
Dog On A Digger Dog On A Digger Kate Prendergast Female 2017 UK Picturebook 24 pages ✓ cooperation
Dog On A Train Dog On A Train Kate Prendergast Female 2016 UK Picturebook 24 pages ✓ cooperation

Dream of living Όνειρο για ζωή Alkisti Kokorikou, Pinelopi Kokkali Unclear/Unstated2011 Greece Film 06:44 ✓ ✓ human rights belonging
Emptiness Vazio Catarina Sobral Female 2014 Portugal Picturebook 32 pages ✓ empathy belonging
Enough Enough Anna Mantzaris Female 2018 UK Film 02:00 ✓ citizenship
Excentric City Excentric City Béatrice Coron Female 2014 France, US Picturebook Leporello ✓ ✓ ✓ diversity cultural heritages
Fables in Delirium: The Hen, the 
Elephant and the Snake

Les Fables en délire: La Poule, 
l’Eléphant et le Serpent Fabrice Luang Vija Male 2011 France Film 04:40 ✓ ✓ cooperation diversity

Falling Letters Bokstavsbarn Erik Rosenlund Male 2014 Denmark, SwedenFilm 04:15 ✓ ✓ ✓ active participation diversity
Fences Ploty Natalia Krawczuk Female 2015 Poland Film 07:00 ✓ social/civic competence cultural heritages
Ferdo the Giant Bird Ferdo, veliki ptič Andreja Peklar Female 2016 Slovenia Picturebook 30 pages ✓ active participation
FLATLIFE FLATLIFE Jonas Geirnaert Male 2004 Belgium Film 10:00 ✓ social/civic competence tolerance
Foundations Foundations Frederik Villumsen Male 2014 Denmark Film 01:54 ✓ ✓ sustainable dev human rights
Foxly's Feast Foxly's Feast Owen Davey Male 2010 UK Picturebook 32 pages ✓ inclusion
Free Art Free Art Nicolas Bro Male 2015 France Film 03:30 ✓ ✓ social/civic competence cultural heritages
Free the Lines Free the Lines Clayton Junior Male 2016 Brazil, UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev globalisation
French Roast French Roast Fabrice Joubert Male 2009 France Film 08:17 ✓ social/civic competence inclusion
Going Fishing Going Fishing Guldies Unclear/Unstated2018 Sweden Film 03:00 ✓ sustainable dev
Goldilocks and the three bears Boucle d'or & les trois ours Rascal Unclear/Unstated2015 [2002]France Picturebook 24 pages ✓ cultural heritages
Goodbye Toys CIAO CIAO GIOCATTOLI MARTA PANTALEO Female 2016 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ active participation
Head Up HeadsUp Mentor Gottfried Male 2015 UK Film 03:00 ✓ cooperation diversity
Horizons Orizzonti Paola Formica Female 2015 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ human rights
Hurdy Gurdy Hurdy Gurdy Daniel Seideneder, Daniel Pfeiffer Male 2011 Germany Film 03:30 ✓ cultural heritages
I Walk with Vanessa Mein Weg mit Vanessa Kerascoët Mixed 2018 France, Germany, USPicturebook 40 pages ✓ ✓ social/civic competence empathy
I'm Out of Here JEG RØMMER Mari Kanstad Johnsen Female 2016 Norway Picturebook 40 pages ✓ belonging
Ice Dream Ice Dream Julie Fournier Female 2018 France Film 03:50 ✓ active participation inclusion
In A Bubble Dans sa bulle Marie Bretin Female 2016 France Picturebook 28 pages ✓ active participation empathy
In A Cage La Cage Loïc Bruyère Male 2016 France Film 06:46 ✓ solidarity tolerance
In The Silence of the Forest En el Silencio del bosque Cristina Perez Navarro Female 2010 Spain Picturebook 48 pages ✓ solidarity
Inside Outside Dedans Dehors Anne-Margot Ramstein, Matthias Aregui Mixed 2017 France Picturebook 48 pages ✓ ✓ tolerance
International Father's Day Starptautiskā Tēva Diena Edmunds Jansons Male 2012 Latvia Film 05:00 ✓ shared inheritances
Island Eiland Mark Janssen Male 2018 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ cooperation

Jubilee Jubilé
Coralie Soudet, Charlotte Piogé, Marion 
Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion 2016 France Film 07:27 ✓ diversity cultural heritages

Knight Ίππος Thanasis Radolgou Unclear/Unstated2013 Greece Film 05:00 ✓ tolerance
Laymun Laymun Catherine Prowse, Hannah Quinn Female 2017 UK Film 04:41 ✓ solidarity European narratives
Little Red Riding Hood Le petit chaperon rouge Rascal Male 2002 France Picturebook 26 pages ✓ cultural heritages
Look Outside Guarda Fuori Silvia Borando Female 2017 Italy Picturebook 44 pages ✓ active participation belonging
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Loup Noire Loup Noire Antoine Guilloppé Male 2004 France Picturebook 28 pages ✓ empathy
Lucky Dip Lucky Dip Emily Skinner Female 2001 UK Film 03:15 ✓ diversity cultural heritages
Maa Baa Maa Baa Ahmad Saleh Male 2015 Germany Film 05:00 ✓ ✓ ✓ diversity tolerance
Machine Máquina Jaime Ferraz Male 2017 Portugal Picturebook 32 pages ✓ cultural heritages
Migrating Migrando Mariana Chiesa Mateos Female 2010 Argentina, Italy, SpainPicturebook 68 pages ✓ human rights European narratives
Miriam's stray dog Miriami kodutu koer Andres Tenusaar Male 2015 Estonia Film 05:00 ✓ cultural heritages
Mobile Mobile Verena Fels Female 2010 Germany Film 06:25 ✓ diversity tolerance
My Museum My Museum Joanne Liu Female 2017 Germany Picturebook 32 pages ✓ ✓ cultural heritages
My street:A World of Difference Mijn straat: een wereld van verschil Ann de Bode Female 2012 Belgium Picturebook 16 pages ✓ diversity cultural heritages
Neighbourwood Neighbourwood Eddy Hohf, Patrik Knittel, Fynn Große-Bley Male 2016 Germany Film 04:00 ✓ ✓ inclusion
Nightshift Yövuoro Samppa Kukkonen, Sara Wahl, Simo Mixed 2004 Finland Film 06:19 ✓ cooperation inclusion
November Novembre Marjolaine Perreten Female 2015 France, SwitzerlandFilm 04:04 ✓ cooperation solidarity
Office Noise Office Noise Torben Søttrup Male 2008 Denmark Film 03:45 ✓ citizenship empathy
On the Trail On the Trail Anna Ring Female 2016 Estonia Picturebook Unpaged ✓ ✓ social/civic competencesolidarity empathy
Once Upon a Snowstorm Once Upon a Snowstorm Richard Johnson Male 2018 UK Picturebook 36 pages ✓ empathy
Otherwise Anders Artig Christina Schindler Female 2002 UK Film 06:35 ✓ diversity tolerance
Out from the Deep Iz Dubine Katrin Novaković Female 2014 Croatia Film 06:45 ✓ inclusion cultural heritages
Out of the Blue Out of the Blue Jay, Alison Female 2014 UK, US Picturebook 32 pages ✓ solidarity cultural heritages
Overseas Outremer Hadrien Bonnet, Adrien Calle Male 2017 France Film 03:47 ✓ ✓ empathy European narratives
Owl Bat, Bat Owl Owl Bat, Bat Owl Marie-Louise Fitzpatrick Female 2016 Ireland, UK Picturebook Unpaged ✓ cooperation tolerance
Papa's Boy ISÄN POIKA Leevi Lemmetty Male 2010 Finland, IrelandFilm 03:00 ✓ active participation equality inclusion
Piccolo Concerto Piccolo Concerto Ceylan Beyoglu Female 2016 Germany, TurkeyFilm 06:00 ✓ belonging
Pipsqueak Prince Le Trop petit prince Zoia Trofimova Female 2002 France, RussiaFilm 07:00 ✓ ✓ sustainable dev
Professional Crocodile Professione Coccodrillo Marichiara Di Giorgio, Giovanna Zoboli Female 2017 Italy Picturebook 32 pages ✓ citizenship
Red Riding Hood Caperucita Roja Pedro Perles Male 2010 Spain Picturebook 80 pages ✓ cultural heritages
Red Thread Punainen lanka Filippa Hella Female 2016 Finland Picturebook 50 pages ✓ ✓ active participation belonging
Regeneration Regeneration Freddie Barber Male 2007 UK Film 01:00 ✓ sustainable dev
Saturday Zaterdag Saskia Halfmouw Female 2018 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ diversity cultural heritages
Scribble Kharbasha 4568ر Rinad Hamed Female 2015 Palestine, LebanonPicturebook 28 pages ✓ cooperation
Shadows Sombras Marta Monteiro Female 2017 Portugal Picturebook 32 pages ✓ belonging
Shambles Balbúrdia Teresa Cortez Female 2015 Portugal Picturebook 32 pages ✓ ✓ sustainable dev
Shoe Shoe Qian Shi Unclear/Unstated2010 Norway Film 03:45 ✓ ✓ human rights empathy
Shuma Shuma Lucija Mrzljak Female 2016 Croatia, EstoniaFilm 06:05 ✓ sustainable dev
Speechless Speechless Robin Polák Male 2016 Czech Republic, GermanyFilm 06:00 ✓ human rights inclusion European narratives
Super Big Super Grand Marjolaine Perreten Female 2014 France, SwitzerlandFilm 01:32 ✓ ✓ ✓ tolerance
Taps Taps Matthew Gravelle Male 2003 UK Film 03:00 ✓ ✓ inclusion
Thaumatrope, the 2 sides of life Thaumatrope, the 2 sides of life Effie Pappa Female 2008 Greece Film 01:30 ✓ sustainable dev
The Amazing Little Worm The Amazing Little Worm Gentilini, Anna Female 2017 Austria, UK Film 03:31 ✓ inclusion belonging
The Big Dog Der große Hund Beatrice Rodriguez Female 2011 France, GermanyPicturebook 24 pages ✓ ✓ citizenship empathy
The Box The Box Merve Cirisoglu Cotur Unclear/Unstated2017 Turkey, UK Film 06:48 ✓ ✓ human rights European narratives
The Broken Boiler Taikapuikot Meria Palin Female 2018 Finland, UK Picturebook 32 pages ✓ social/civic competence
The Chicken Thief Le voleur de Poule Beatrice Rodriguez Female 2010 France Picturebook 24 pages ✓ tolerance
The City La Ciudad Capdevila, Roser Female 2016 Spain Picturebook 12 pages ✓ ✓ European narratives
The Countryside El campo Capdevila, Roser Female 2016 Spain Picturebook 12 pages ✓ ✓ European narratives
The Dance of the Sea La Danse de la Mer Laetititia Devernay Female 2016 Switzerland Picturebook 68 pages ✓ sustainable dev
The Dog Who Was A Cat Inside The Dog Who Was A Cat Inside Siri Melchior Female 2002 Denmark, UK Film 03:13 ✓ ✓ diversity
The Elephant and the Bicycle Le Velo de l'elephant Olesya Shchukina Female 2014 France Film 09:05 ✓ social/civic competence
The Giant Carrot La Carotte géante Pascale Hecquet Female 2013 France Film 05:45 ✓ ✓ diversity inclusion
The Great Migration La Grande migration Iouri Tcherenkov Male 1998 France Film 07:51 ✓ ✓ empathy belonging
The Hedgehogs and the City Igel und die Stadt Evalds Lacis Male 2013 Germany Film 10:22 ✓ social/civic competence
The House Domek Veronika Zacharová Female 2016 Czech RepublicFilm 05:00 ✓ sustainable dev European narratives
The Illustrated City Kuvitettu kaupunki Jan Andersson Male 2010 Finland Film 04:17 ✓ active participation
The Law of the Jungle La Loi du plus fort Pascale Hecquet Female 2015 Belgium, FranceFilm 06:06 ✓ social/civic competence
The Little Red Plane The Little Red Plane Charlotte Blacker Female 2010 UK Film 03:30 ✓ ✓ globalisation
The Mediterranean Mediterraneo Armin Greder Male 2017 Italy, Switzerland, AustraliaPicturebook 35 pages ✓ human rights European narratives
The Mitten La Moufle Clementine Robach Female 2014 France Film 08:10 ✓ solidarity shared inheritances
The Prince Charming & The Purple Princess Il principi azurro, la principessa fuxia Riccardo Francaviglia,Margherita Sgarlata Mixed 2018 Italy Picturebook 36 pages ✓ equality shared inheritances
The Red Herring Pipopingviini Leevi Lemmetty Male 2017 Finland, IrelandFilm 06:37 ✓ sustainable dev equality
The Return O Regresso Natalia Chernysheva Female 2014 Portugal, RussiaPicturebook 36 pages ✓ belonging
The Return O Regresso Natalia Chernysheva Female 2013 France, RussiaFilm 03:00 ✓ belonging
The Surprise La Surprise Janik Coat Female 2010 France Picturebook 44 pages ✓ cultural heritages
The Treehouse De Boomhut Marije Tolman, Ronald Tolman Mixed 2009 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ globalisation
The whale, the boy and the sea in between themΗ φάλαινα, το αγόρι και η θάλασσα ανάµεσαΠΕΡΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ Female 2018 Greece Picturebook Unpaged ✓ sustainable dev cultural heritages
The White Book Il Libro Bianco Borando, Silvia, Pica, Elisabetta & Clerici, Mixed 2013 Italy Picturebook 48 pages ✓ ✓ belonging
The Yellow Balloon De gele ballon Charlotte Dematons Female 2003 Netherlands Picturebook 28 pages ✓ globalisation
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THREADS Tråder Torill Kove Female 2017 Norway Film 08:50 ✓ citizenship empathy
To the Market Naar de Markt Noëlle Smit Female 2017 Netherlands Picturebook 32 pages ✓ diversity cultural heritages
Topsy Turvy World Verrückte Welt Atak Male 2013 Germany, UK Picturebook 26 pages ✓ equality
Triangle at the circus Triangolo al circo Borando, Silvia Female 2015 Italy Picturebook 28 pages ✓ cultural heritages
Tripe and Onions Szalontüdö Márton Szirmai Male 2006 Hungary Film 06:50 ✓ shared inheritances
Two Friends Deux amis Natalia Chernysheva Female 2014 France, RussiaFilm 04:04 ✓ ✓ cooperation tolerance
Unplugged Unplugged Helen Alexander Female 2008 Greece Film 01:30 ✓ sustainable dev
View from above Vu d'en haut Marie Poirier Female 2016 France Picturebook Unpaged ✓ cultural heritages
Walls Walls Murs Murs Agathe Halais Female 2015 France Picturebook 44 pages ✓ belonging
Waterloo & Trafalgar Waterloo & Trafalgar Olivier Tallec Male 2012 US Picturebook Unpaged ✓ social/civic competence European narratives
We Had to Leave Meidän piti lähteä Sanna Pelliccioni Female 2018 Finland Picturebook 41 pages ✓ citizenship human rights belonging
What A Masterpiece! Che Capolavoro! Riccardo Guasco Male 2018 Italy Picturebook 36 pages ✓ ✓ shared inheritances
What the scissors did? Ką padarė žirklės? Ieva Naginskaitė Male 2018 [1961]Lithuania Picturebook Unpaged ✓ shared inheritances
When the Night Fell כשירד הלילה Miri Leshem-Pelly Female 1999 Israel Picturebook 37 pages ✓ inclusion
Where is the Elephant? Where is the Elephant? Barroux Male 2015 France, UK Picturebook 32 pages ✓ sustainable dev globalisation
Where is the Starfish? Where is the Starfish? Barroux Male 2016 France, UK Picturebook Unpaged ✓ sustainable dev globalisation
Whistleless Fløjteløs Siri Melchior Female 2009 Denmark Film 04:49 ✓ diversity tolerance
Who Is This Coming? Kim Bu Gelen? Gökçe İrten Female 2017 Turkey Picturebook 40 pages ✓ tolerance shared inheritances
Why? Zachem? Nikolai Popov Male 2010 [1995]Russia, SwitzerlandPicturebook 40 pages ✓ European narratives
Zoo Tierenduin Geert Vervaeke Female 2018 Belgium Picturebook 48 pages ✓ tolerance
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