
Metodinė priemonė filmui

aptarti
„Pasaulyje lyg namuose“



Metodinė priemonė filmui „Pasaulyje lyg namuose“ aptarti Metodinė priemonė filmui „Pasaulyje lyg namuose“ aptarti2 3

 ശ Supažindinti moksleivius su pabėgėlių klausimu per asmenines vaikų 
istorijas.

 ശ Remiantis filmu bei metodologija, suteikti galimybę moksleiviams įsi-
gilinti į problemas, su kuriomis susiduria pabėgėlių šeimos, bei su-
formuluoti ir išsakyti savo nuomonę ir poziciją pabėgėlių integracijos 
klausimu. 

UŽDAVINIAI:

VEIKLŲ GALIMAS TVARKARAŠTIS:

Tema: Pabėgėlių šeimos, edukacija, integracija.
Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, geografijai, istorijai, pilietinio ugdy-
mo pamokoms.
Grupės dydis: iki 30 žmonių.
Trukmė: 58 min. filmas + 30 min aptarimui.
Susijusios teisės: Teisė į saugų prieglobstį, teisė į švietimą.
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Pasiruošta tema, popieriaus 
lapas, rašiklis

Atspausdinta dalomoji me-
džiaga vaikams su tam tikrais 
klausimais apie filmą (žr. priedą 
nr. 1)

Pasiruošti klausimai ir būdai, 
kaip įtraukti kuo daugiau vaikų

Pasiruošti klausimai

Paruoštas rodymui filmas, kom-
piuteris, ekranas, multimedijų 
projektorius, popierius, tušin-
ukai
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Filmo peržiūra

Filmo aptarimas
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susiejant su gyvenimu
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LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Metodologija, popieriaus lapas, rašiklis, dalomoji medžiaga.
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FILMO APRAŠYMAS:

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS:
(skirta mokytojams lengviau pasiruošti temai)

„Pasaulyje lyg namuose“ jautriai vaizduojama penkių vaikų iš pabėgėlių 
šeimų kasdienybė Danijos Raudonojo Kryžiaus prieglobsčio mokykloje.

Vaikai ‒ Mahometas, Sehmuz, Heda, Amel ir Ali yra skirtingų tautybių ir 
turintys skirtingas istorijas, bet visi jie pabėgo iš namų su šeimomis ir atvyko 
į Daniją su viltimi pradėti viską iš naujo. 

Per vienerius metus prieglobčio mokykloje klasės mokinių sudėtis pasi-
keičia 80 procentų. Kai kuriems yra suteikiamas leidimas gyventi Danijoje, 
ir jie išvyksta iš pabėgėlių centrų tam, kad taptų Danijos visuomenės dalimi. 
Kitiems leidimas gyventi nesuteikiamas, ir jie siunčiami į savo gimtąją šalį. 
Kiti, negavę prieglobsčio, ima slapstytis, nenorėdami grįžti į gimtinę, kur jų 
lauktų susidorojimas. 

Vienerius metus filmo kūrėjų komanda stebi vaikus jų nuolat kintančio-
je aplinkoje. Sudėtinga kurti ryšius ir draugystes, o bendravimas tarp vai-
kų dažnai atšiaurus, jie kovoja ir vidines kovas su traumuojančiais praeities 
įvykiais. Komanda stebi jų mėginimus išmokti naują kalbą, susidraugauti ir 
kurti naujus namus Danijoje.

Mokytoja Dorte yra vienas iš tų žmonių, kurie stengiasi sukurti saugias 
sąlygas vaikams ir jų šeimoms prieglobsčio mokykloje. Angažuota ir empa-
tiška, Dorte tampa artima vaikams, nepaisant jų sunkumų ir asmeninių iššū-
kių. Dorte kovoja drąsią kovą, bandydama stiprinti geriausius vaikų bruožus 
ir leisdama pajusti asmeninių pergalių ‒ tam, kad vaikai galėtų kurti naują 
vietą pasaulyje, kur galėtų jaustis kaip namie.

Per visą istoriją žmonės kėlėsi gyventi iš vienos vietos į kitą – dažnai tam, 
kad pagerintų savo gyvenimą, savo šeimoms ir vaikams suteiktų daugiau 
galimybių, kad išvengtų skurdo arba pabėgtų nuo persekiojimo, suirutės ir 
karo.

Šiandien, JTO duomenimis, pasaulyje yra 21,3 milijonų pabėgėlių. Mo-
terys ir vaikai sudaro du trečdalius pabėgėlių populiacijos. Didžioji dalis pa-

bėgėlių yra priklausomi nuo pagalbos ir atvyksta tik su trupučiu daugiau nei 
rūbai kuprinėse.

„Pasaulyje lyg namuose“ yra filmas, sukurtas režisieriaus Andreas Koe-
foed, dėl noro patyrinėti, ką reiškia būti pabėgėliu ir vaiku Danijoje. „Toje 
Danijoje, kur daug girdime apie pabėgėlius vaikus, bet retai įsiklausome į jų 
tikras istorijas“ ‒ teigia režisierius. 

Per pastaruosius du dešimtmečius socialinių ir politinių migracijos bei 
prieglobsčio problemų svarba nuolat augo, visame pasaulyje daugėjo ieš-
kančių prieglobsčio migrantų ir pabėgėlių. Tuo pat metu nepaliovė kilti dis-
kriminacijos, ksenofobijos ir rasizmo problemų, neretai skatinančių įtampą 
bendruomenės viduje.

Sirijos šeimos, bėgančios nuo karo. 2016 m. vasario 24 d. informacija. 
Šaltinis: https://www.mercycorps.org

Europos šalių visuomenė pamažu tapo kultūriniu požiūriu daugialypė, 
todėl privalome plačiau aiškinti daugybę priežasčių, kodėl žmonės pasiren-
ka ar yra priversti išvykti iš gimtosios šalies. Tuomet bus labiau gerbiami 
socialiniai skirtumai bei lengviau pasiekiama vienybė. Ypač jaunuoliams – 
juk jie ateityje priims sprendimus – turi būti pateikiama daugiau žinių, nes 
dažnai jų nuomonė apie migraciją ir prieglobsčio paiešką nėra grindžiama 
faktine bei visapusiška informacija.
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Viešose diskusijose žmonės dėl skubėjimo dažnai mato tik statistiką ir 
stereotipus. Labai paprasta pamiršti, kad pabėgėliai yra paprasti žmonės, 
atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje. Štai kodėl režisierius pasakoja mums 
šio filmo istoriją. Būtent asmeninių istorijų nežinojimas tampa viena iš prie-
žasčių, kodėl yra tiek daug neapykantos, nukreiptos į pabėgėlius ‒ be šių 
istorijų žmonės virsta tik skaičiais.

Pagrindinės sąvokos

Ieškantysis prieglobsčio. Tai asmuo, kuris pareiškė, kad jis ar ji yra pabė-
gėlis(-ė), ir laukia, kad jo(s) pareiškimas būtų patenkintas arba atmestas. Šis 
terminas nesusijęs su jokiomis prielaidomis – jis tik konstatuoja faktą, kad 
koks nors žmogus pateikė pareiškimą. Vieniems ieškantiems prieglobsčio 
asmenims pabėgėlio statusas bus suteiktas, kitiems – ne.

Pabėgėlis. Konvencijoje dėl pabėgėlių, priimtoje 1951 m., pabėgėliais va-
dinami žmonės, išvykstantys iš savo gimtosios ar gyvenamosios šalies, nes 
jie „pagrįstai bijo būti persekiojami dėl savo rasės, religijos, tautybės, daly-
vavimo kokios nors socialinės grupės veikloje ar dėl savo politinių pažiūrų ir 
negali ar dėl baimės yra nepajėgūs pasinaudoti tos šalies teikiama apsauga“.

Žmonės, kurie bėga iš regionų, kuriuose vyrauja konfliktai arba prievarta 
bendrąja prasme,  paprastai taip pat laikomi pabėgėliais. Gimtoji valstybė 
šių žmonių negina – atvirkščiai, gimtosios valstybės valdžia dažnai juos bau-
gina persekiodama.

Migrantas. Migranto terminas paprastai apibūdina asmenį, kuris laisva 
valia priima sprendimą persikelti gyventi į kitą regioną ar šalį, dažnai tikė-
damasis geresnių materialinių bei socialinių sąlygų bei norėdamas pagerinti 
savo arba savo šeimos gyvenimo galimybes. Žmonės migruoja ir dėl dauge-
lio kitų priežasčių.

Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp „pabėgėlio“ ir „migranto“ sąvokų! 
Žodžių pasirinkimas čia labai svarbus.

Integracija. Integracija yra procesas, kurio metu migrantai bei pabėgėliai 
priimami bendruomenėje kaip jos nariai. Integracija remiasi pagarba ir vie-
tos kultūros vertybėms,  migrantų bei pabėgėlių identitetui, taip pat nauju 
bendrumo jausmu su atvykėliais.

Grįžimas laisva valia. Tai asmenų grįžimas gyventi į savo kilmės šalį, lais-

vai pareiškus savo norą grįžti atgal.

Išsiuntimas. Tai veiksmas, kurį atlieka valstybės institucija, ketindama 
išsiųsti asmenį, neatsižvelgiant į jo valią, už valstybės teritorijos ribų ir jį iš-
siųsdama.

Negrąžinimo principas. Tai yra tarptautinės pabėgėlių teisės principas, 
susijęs su pabėgėlio apsauga nuo galimybės būti grąžintam į tą šalį, kurioje 
jo gyvybei bei laisvei gali grėsti pavojus. Ši nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Res-
publikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 130 straipsnio 1 punkte.

Šaltinis: Instrukcija mokytojams „Ne tik skaičiai“. Švietimo dėl migracijos 
ir prieglobsčio Europoje priemonių rinkinys. IOM/UNHCR. 2009

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

Šioje priemonėje yra pateikiama informacinė medžiaga apie pabėgėlius 
Europoje, kuri padės moderatoriui tinkamai pasiruošti diskusijai (Žr. Filme 
aptariama problematika ir jos kontekstas).

DETALUS METODO APRAŠAS (VEIKSMAI IŠ EILĖS) FILMO 
PERŽIŪROS IR APTARIMO METU:

1. Dalomąją medžiagą siūlytume dalyti dar prie durų, moksleiviams 
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įeinant į kino salę. Su kiekvienu įeinančiuoju pasisveikinti ir palinkėti 
geros peržiūros.

2. Įžanga: pasveikinkite moksleivius ir mokytojus, atvykusius į „Nepa-
togaus kino“ festivalį. Papasakokite, koks tai festivalis, ir pakvieskite 
juos ir į kitus seansus. Trumpai pristatykite filmą: „Žiūrėsime filmą, ku-
riame yra pasakojama apie vaikus iš pabėgėlių šeimų Danijos Raudo-
nojo Kryžiaus prieglobsčio mokykloje. Vaikai ‒ Mahometas, Sehmuz, 
Heda, Amel ir Ali yra skirtingų tautybių ir turintys skirtingas istorijas, 
bet visi jie pabėgo iš namų su šeimomis ir atvyko į Daniją su viltimi 
pradėti viską iš naujo.“ Aptarkite užduotis jiems išdalytoje medžiago-
je, kad moksleiviai žinotų, į ką gali atkreipti dėmesį žiūrėdami filmą. 
Pasakykite, kad užduotims atlikti jie turės laiko iš karto po peržiūros, 
t.y. pačios peržiūros metu nieko rašyti nereikia, tad siūloma lapus kol 
kas pasidėti į šalį. Akcentuokite, kad šie klausimai padės vėliau disku-
sijoje.

3. Filmo peržiūra ir veikla jos metu: filmas trunka 58 min., jį žiūrint 
užduočių lapus galima pildyti tik tada jei yra pakankamai šviesos ir 
patogu žymėtis. Jei tokių sąlygų nėra, duokite kelias minutes vaikams 
užpildyti užduočių lapą pasibaigus filmo peržiūrai. Tai padės jiems su-
sikaupti ir trumpai apmąstyti filmą bei taip pasiruošti diskusijai.

4. Filmo aptarimas: Aptarimą pradėkite nuo klausimų, ar jiems patiko 
filmas, kuo (ne)patiko, kas labiausiai įsiminė bei nustebino? Surinkus 
pirmuosius įspūdžius ir aktyvinus moksleivius, „pralaužus ledus“, pa-
siūlykite pereiti prie užduočių lapo. Kartu aptarkite užduočių atsaky-
mus. 

Ar žiūrint filmą tau kilo daug klausimų? Kokie tie klausimai? (Galima apsi-
stoti ties kiekvienu klausimu ir paprašyti kieno nors pasiūlyti atsakymą arba 
kelis)

 ശ Ką nori pasakyti filmo kūrėjai?

 ശ Kokį įspūdį jums sukėlė filmas? Kodėl? 

 ശ Ką reiškia būti toli nuo namų? Kaip jaučiasi filmo veikėjai? Ar turite 
panašių patirčių? Kiek ilgiausiai buvote be namų? 

 ശ O ką reiškia susikurti naujus namus? Koks tai jausmas? Kaip tai pa-
vyksta filmo veikėjams?

 ശ Kas jums yra namai? O filmo veikėjams?

 ശ Kokiais būdais, matytais filme, šalis bei mokykla įtraukia vaikus į Dani-
jos visuomenę? Kaip jūs tai vertinate?

 ശ Kaip vaikai išlaiko kultūrinę tapatybę? Kaip jie dėl to jaučiasi? Ar jums 
būtų svarbu išlaikyti savo kultūrą, gyvenant svetur? Kodėl?

 ശ Koks filme vaizduojamas tėvų ir vaikų santykis? Kas svarbu tėvams? 
Kas svarbu vaikams?

Siūlomi klausimai aptarimui

Kas tau yra namai? Kaip juos apibrėžtumei? Kokie 5 žodžiai pirmi ateina į 
galvą, kai pagalvoji apie namus?

 ശ Ką žinome apie vaikus? Kokios jų istorijos ir gyvenimo aplinkybės?

 ശ Dėl ko jie džiaugiasi, dėl ko liūdi ir ko bijo?

 ശ Kas jų gyvenimuose pasikeitė nuo to laiko, kai jie iškeliavo iš savo ša-
lies?

 ശ Kas jų gyvenimuose ir kasdienybėje kitaip nei jūsų? O kas taip pat?

 UŽDUOTIS1  

 UŽDUOTIS2  

 UŽDUOTIS3  

5. Diskusija, remiantis filmu: Apibendrinus užduočių atsakymus, gali-
ma pereiti prie diskusijos, kurios metu susiekite filmo turinį (t.y. tiek 
filmą kaip temą, tiek kaip mediją) su vaikų kasdienybe ir problemomis.

Galimi diskusiniai klausimai (atkreipkite dėmesį, kad puiki diskusija 
gali išsiplėtoti iš komentarų aptarinėjant užduotis. Tokiu atveju pa-
skatinkite tolimesnę diskusiją iš jau besimezgančios ‒ vadinasi, moki-
niams tai aktualu ir vertinga. Taip pat pats moderatorius gali užduoti 
savo klausimų):
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 ശ Kaip vaikams sekasi, kai jie nukeliauja į danų mokyklą? Kas pasikeičia?

 ശ Mokykla ‒ tik viena iš vietų, kurios rūpinasi pabėgėliais. Ar žinote, 
kokios dar įstaigos rūpinasi pabėgėliais Lietuvoje? Gal teko girdėti ką 
nors daugiau apie jas1? Ar žinote, kaip vyksta pabėgėlių integracija 
Lietuvoje? 

 ശ Kas, jei Lietuvoje būtų tokia mokykla? O gal jau yra? Papasakokite, 
kaip įsivaizduojate tokią mokyklą Lietuvoje2.

 ശ Kaip vaizduojama Danija kaip šalis? 

 ശ Kokius prisimenate filmo kadrus, kuriuose matėte gamtą? Kodėl filme 
ji taip dažnai matoma? Kodėl tie kadrai tokie ilgi, tamsūs ir niūrūs?

 ശ O kaip manote, kodėl filmo plakate yra Amelis su ryškiaspalve plunks-
nų karūna? (Galima parodyti moksleiviams filmo plakatą.)

1  Parama integracijai Lietuvoje. Šiuo metu parama integracijai teikiama tokia tvarka: 
Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje parama integracijai trunka iki 8 mėnesių, vėliau į Lietuvą 
perkelti pabėgėliai integraciją tęsia savivaldybių teritorijose. Planuojama trumpinti integracijos 
laikotarpį pabėgėlių priėmimo centre iki 3 mėn. Savivaldybės teritorijose šiuos asmenis kuruo-
ja nevyriausybinės organizacijos: Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ (/www.caritas.lt/) ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugija (/www.redcross.lt/en/).
2  Lietuvoje iš tikrųjų yra panaši mokykla ‒ Vilniaus lietuvių namai (www.lietuviunamai.vilnius.
lm.lt/). Vilniaus lietuvių namų paskirtis ‒ lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, 
užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respubliko-
je, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas.

PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS: PASIŪLYMAI TĘSTINUMUI:

Gebėjimas diskutuoti ‒ sveikos visuomenės pagrindas. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad į pokalbius įsitrauktų kuo daugiau vaikų. Būtent todėl siūlome 
interaktyvius, įtraukiančius, įgalinančius, skatinančius diskusijos metodus. 
Atsižvelgiant į šio filmo specifiką, ypač siūloma padaryti įvadinį (prieš filmą) 

6. Apibendrinimas.

 ശ Ar liko dar neatsakytų ir „degančių“ klausimų, kuriuos norėtum už-
duoti? 

 ശ Kas tau yra svarbiausia, ką išmokai ir išsineši iš šio filmo bei diskusijos?

 ശ Kaip pasikeitė vaikai filmo metu? Kodėl taip nutiko?

ir aptarimo (po filmo) užsiėmimą klasėje. Užsiėmimų planus taip pat rasite 
šioje metodinėje priemonėje.

Labai svarbu apibendrinti ilgesnius moksleivių komentarus ar pasisaky-
mus. Taip mokiniai jaučiasi įvertinti ir išgirsti. Nebijokite užduoti ir tikslina-
mųjų klausimų, perklausti ką tik pasisakiusio žmogaus. Labai svarbu ir paly-
ginti išsakytas nuomones, apibendrinti jas bendrame kontekste.

Tačiau ne visi nori dalyvauti. Gerbkite tai ir neverskite vaikų pasisakyti, 
jei jie nenori.

Taip pat svarbu pasakyti, kad vienas svarbiausių veiksnių filmo diskusijoje 
yra mokytojo nuostatos aptariama tema. Svarbu prieš diskusiją įsisąmoninti 
savo paties (ar pačios) nuostatas, nuomonę ir argumentus, kuriais remiatės, 
kalbėdama (-s) ta tema. Rekomenduojama remtis tarpkultūrinio ugdymo 
idėja. 

Tarpkultūrinis ugdymas siekia užtikrinti pagarbų ir socialiai teisingą kul-
tūrų santykį, į prioritetus iškeliant bendražmogišką etiką, o ne kultūrinius 
skirtumus (B. van Dreil, J. Gundara). Tarpkultūriškumo esmė ‒ santykis kul-
tūrinėje įvairovėje, o ne kultūrinės skirtybės. Tarpkultūriškumo prielaida ‒ 
dialogas, kurio ašis yra ne racionalūs argumentai, o pagarba Kitam ir Kito-
kiam (Bielskienė, Duoblienė, Tamulionytė, 2012). 

PRIEŠ filmą (Įvadas į temą ir į filmą) arba PO jo (aptarimas ir refleksija)

Siūlome pasiruošti filmo peržiūrai dar prieš jį žiūrint. Taip vaikai bus 
supažindinti su tema ir galės įsigilinti į filme aptariamus klausimus. Opti-
maliausiam pasiruošimui siūlome skirtingus interaktyvius metodus, kuriais 
galima pasinaudoti per pamoką prieš einant į filmo peržiūrą. Šiems meto-
dams tinkamiausias grupės dydis yra iki 30 žmonių. Geriausia, jei grupė dar 
mažesnė (10‒15 žmonių).

Trukmė: 45‒60 min.

 VAIDMENŲ ŽAIDIMAS „ŽENK ŽINGSNĮ Į PRIEKĮ“

http://www.caritas.lt
http://www.redcross.lt/en/
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Grupė: Šis vaidmenų žaidimas yra labiau tinkamas vyresniųjų klasių 
moksleiviams (8‒12 kl.)

Tikslai: 

 ശ Skatinti empatiją;

 ശ Didinti supratimą apie nelygias galimybes visuomenėje;

 ശ Puoselėti supratimą apie privilegijas, kurių mes paprastai nematome, 
kol nesusiduriame su privilegijų neturėjimu.

Reikalingos priemonės: patalpa bei paruošta metodo medžiaga

Pasiruošimas: paruošta patalpa (kurioje visi dalyviai galėtų išsirikiuoti į 
eilę ir žengti apie 3 m. į priekį ‒ klasė ar erdvė lauke), sukarpytos vaidmenų 
kortelės (pridedama), teiginiai

Eiga: 

 ശ Išdalykite vaidmenų korteles atsitiktine tvarka, po vieną kiekvienam 
dalyviui. Paprašykite, kad jie jas pasilaikytų sau ir nerodytų kitiems. 

 ശ Pakvieskite juos atsisėsti (geriausiai ant grindų) ir persiskaityti jų vai-
dmens kortelę.

 ശ Dabar paprašykite, kad jie įsijaustų į savo vaidmenį. Kad jiems padė-
tumėte, perskaitykite keletą pateiktų klausimų, padarydami pauzę po 
kiekvieno, kad duotumėte laiko apmąstyti ir susikurti paveikslą apie 
juos pačius ir jų gyvenimus.

 » Kokia buvo jūsų vaikystė? Kokiame name jūs gyvenote?

 » Kokius žaidimus žaidėte? Kokius darbus dirbo jūsų tėvai?

 » Koks yra jūsų kasdieninis gyvenimas dabar? Kur jūs socializuojatės? 
Ką jūs veikiate ryte, per pietus, vakare?

 » Koks jūsų gyvenimo būdas? Kur jūs gyvenate? Kiek pinigų uždirbate 
per mėnesį? Ką veikiate laisvalaikiu? Kaip leidžiate savo atostogas?

 » Kas jus jaudina ir ko jūs bijote?

• Dabar paprašykite dalyvių laikytis tylos, kai jie rikiuosis į liniją vienas 
šalia kito (kaip prie starto linijos).

• Pasakykite dalyviams, kad dabar jūs perskaitysite situacijų ir įvykių są-
rašą. Kiekvieną kartą, kai dalyviai gali atsakyti „taip“ į pateiktą teiginį, 
jie turėtų žengti žingsnį į priekį. Priešingu atveju turėtų likti toje pa-
čioje vietoje ir nejudėti.

• Perskaitykite situacijas po vieną.

• Padarykite pauzę po kiekvieno teiginio, kad žmonės galėtų žengti 
žingsnį į priekį ir apsižvalgyti, atkreipti dėmesį į savo pozicijas, paly-
ginti jas su kitų dalyvių pozicijomis.

• Pabaigoje pakvieskite kiekvieną atkreipti dėmesį į savo galutinę po-
ziciją. Tada duokite jiems porą minučių, kad grįžtų į realybę iš savo 
vaidmens, prieš aptariant rezultatus.

Aptarimas: Pradėkite klausdami dalyvių apie tai, kas įvyko, kaip jie jau-
čiasi po šio žaidimo ir tada pradėkite kalbėti apie svarstytas problemas, ku-
rias jie iškėlė, ir ką išmoko.

1. Kaip žmonės jautėsi žengdami žingsnį į priekį arba ne?

2. Kada tie, kurie dažnai žengdavo į priekį, pradėjo pastebėti, kad kiti 
nejuda taip greitai, kaip jie?

3. Ar kas nors jautė, kad buvo momentų, kai jų pagrindinės žmonių tei-
sės buvo ignoruojamos?

4. Ar žmonės gali atspėti vienas kito vaidintus vaidmenis? (Leiskite daly-
viams atskleisti savo vaidmenis šioje diskusijos dalyje).

5. Kaip, lengva ar sunku, buvo vaidinti skirtingus vaidmenis? Kaip moks-
leiviai įsivaizdavo, koks buvo žmogus, kurį vaidino?

6. Ar šis pratimas atspindi mūsų visuomenę kuriuo nors aspektu? Kaip?

7. Kurioms žmogaus teisėms kyla grėsmė kiekviename iš vaidmenų? Ar 
kas nors galėtų pasakyti, kurios žmonių teisės nebuvo gerbiamos ar 
jiems nepasiekiamos?

8. Kokių pirmųjų žingsnelių galėtume imtis, kad būtų atkreiptas dėmesys 
į nelygias galimybes visuomenėje?

Siūlomas vaidmenų korteles ir teiginius (kuriuos rekomenduojama pri-
taikyti konkrečiai klasei) bei daugiau informacijos apie šį metodą rasite čia:
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http://www.socialmobility.eu/outcomes/CD1/files/LT/4.%20Vaidme-
nu%20zaidimas_Zenk%20zingsni%20i%20prieki_LT.pdf

PO filmo (kaip aptarimas ir refleksija)

Trukmė: 30‒45 min.

Grupė: metodas labiau tinka jaunesnių klasių moksleiviams

Tikslai: susikaupti ties savo ir kitų mintimis neskubant; apmąstyti filmą; 
suvokti, kad krizės gali būti įveikiamos.

Reikalingos priemonės: dideli lapai popieriaus (gali būti A3 arba didesni) 
su viduryje priklijuota vis kito veikėjo nuotrauka (siūlomi 6 veikėjai ‒ Maho-
metas, Sehmuz, Heda, Amel, Ali ir Dorte), flomasteriai.

Pasiruošimas: išdėliokite lapus klasėje, ant grindų arba ant stalų. Padėki-
te šalia flomasterių. Judėti erdvėje turi būti patogu.

Eiga: 

Paprašykite vaikų kelias minutes pasivaikščioti tylomis erdvėje ir pažiūrė-
ti į filmo veikėjus bei juos prisiminti. Kas jie tokie? Kuo vardu? Ko siekia gy-
venime? Ko bijo? Po šio trumpo pasivaikščiojimo, jeigu jums atrodo, kad vai-
kai visai nebeprisimena veikėjų, galima padaryti „ekskursiją“ ir kartu apeiti 
visus portretus, kartu prisimenant viską apie kiekvieną iš veikėjų. Tuomet 
duoti 10‒15 min. laiko tylomis pavaikščioti tarp šių portretų ir užrašyti ant 
jų palinkėjimus bei gražius, skatinančius žodžius. 

Praėjus šiam laikui, paprašykite kiekvieno likti stovėti prie paskutinio 
lapo, tuomet paprašykite tos grupelės kartu atsisėsti, perskaityti užrašytus 
palinkėjimus ir pristatyti juos visai grupei. 

Galite užduoti tokius klausimus pamąstymui:

 ശ Kokių palinkėjimų buvo daugiausia? Kaip manai, kodėl?

 ശ Kaip jauteisi linkėdamas ko nors gera filmo veikėjams?

 ശ Ar norėtumei, kad tavo palinkėjimą išgirstų?

 ശ Kaip manai, ką tai pakeistų?

 ŽAIDIMAS „LINKĖJIMAI“

Peržiūra ir pasiūlymas pasiruošimo darbams: Žiūrint filmą pamokų 
metu, rekomenduojama peržiūrėti jį vienu kartu, nes filmas nėra ilgas (58 
min.) ir reikalaujantis susikaupti. Geriausia,  jei filmo peržiūrai ir aptarimui 
būtų skirtos 3 pamokos iš eilės: 1,5 pamokos filmo peržiūrai ir 1,5 pamokos 
jo aptarimui. 

Prieš parengiamuosius užsiėmimus klasėje taip pat rekomenduojama 
mokiniams užduoti namų darbus: ištyrinėti savo giminės istorijas. Galima 
atsakyti į šiuos klausimus:

 ശ Iš kokių šalių yra atkeliavę tavo giminaičiai?

 ശ Ar tavo giminėje yra istorijų, kad žmonės būtų bėgę nuo karo ar pras-
tų gyvenimo sąlygų? Papasakok daugiau.

 ശ Jei ne, ar esi girdėjęs tokių istorijų? Papasakok.

Taip pat labai rekomenduojama tą pačią savaitę integruoti šią temą ir į 
kitų dalykų pamokas ‒ geografiją (prisimenant įvairias migracijos rūšis, taip 
pat ‒ priverstinę migraciją), istoriją (pasikartojant didžiausias migracijos 
bangas žmonijos istorijoje, jų priežastis ir atneštus pokyčius. Galima pareng-
ti projektą apie vadinamuosius „Vilko vaikus“ (vok. Wolfskinder ‒ po Antrojo 
pasaulinio karo iš sugriautos Rytų Prūsijos į Lietuvą atklydę vaikai, ieškoję 
geresnių gyvenimo sąlygų), lietuvių kalbą. Taip moksleiviai galės susipažinti 
su šia tema iš įvairių perspektyvų ir į ją „pasinerti“.

http://www.socialmobility.eu/outcomes/CD1/files/LT/4.%20Vaidmenu%20zaidimas_Zenk%20zingsni%20i%20pri
http://www.socialmobility.eu/outcomes/CD1/files/LT/4.%20Vaidmenu%20zaidimas_Zenk%20zingsni%20i%20pri
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DISKUSIJAI PASIRUOŠTI PADĖTŲ 
PAPILDOMA INFORMACIJA:

1. http://www.pagalba.org/lt/biblioteka (lietuvių k.)

2. http://www.pagalba.org/images/leidiniai/145312527876_Migraci-
ja-FINAL-LT.pdf (lietuvių k.)

3. Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokykloje: į pagalbą mokytojui. 
Bielskienė, Duoblienė, Tamulionytė. TJA. 2012 

4. http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html (anglų k.)

5. https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educati-
onal-resources-to-better-understand-the-refugee-crisis/ (anglų k.)

6. h t t p s : / / w w w.t h e g u a r d i a n . c o m / t e a c h e r - n e t w o r k / t e a -
cher-blog/2014/jun/09/how-to-teach-refugee-week-lesson-resour-
ces-education (anglų k.)

Metodiką rengė: Kristina Sagaidak

Filmo „Pasaulyje lyg namuose“ užduočių lapas 

1 užduotis. Ar tau daug kilo klausimų filmo metu? Užsirašyk kuo dau-
giau, kad nepamirštumei per diskusiją!

2 užduotis. 5 veikėjai vaikai, 5 skirtingos istorijos. Ką žinai apie juos? Iš 
kur jie? Kokios jų istorijos ir gyvenimo aplinkybės? Dėl ko jie džiaugiasi, dėl 
ko liūdi ir ko bijo? Pasižymėk!

Magomed - 

Sehmuz - 

Priedas Nr. 1

http://www.pagalba.org/lt/biblioteka
http://www.pagalba.org/images/leidiniai/145312527876_Migracija-FINAL-LT.pdf
http://www.pagalba.org/images/leidiniai/145312527876_Migracija-FINAL-LT.pdf
http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-understand-the
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/10/8-educational-resources-to-better-understand-the
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/jun/09/how-to-teach-refugee-week-lesso
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/jun/09/how-to-teach-refugee-week-lesso
https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2014/jun/09/how-to-teach-refugee-week-lesso
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Heda - 

Amel -

Ali -

3 užduotis. Kas tau yra namai? Kaip juos apibrėžtumei? Kokie 5 žodžiai 
pirmi ateina į galvą, kai pagalvoji apie namus?

Namai ‒ tai 

5 žodžiai: 

1  2  3  4  5  


