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UŽDAVINIAI:

Tema: migrantai, šeima

Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, geografijai, pilietinio ugdymo pa-
mokoms.

Grupės dydis: iki 30 žmonių.

Trukmė: 70 min. + 40 min. aptarimui + 30 min. tęstinė užduotis.

Susijusios žmogaus teisės: teisė į mokslą, teisė į globą, teisė į poilsį ir į laisvalaikį, 
teisė į asmeninį gyvenimą.

Laimėjęs geriausio dokumentinio filmo titulą festivalyje „Hot Docs“ ir pripažintas ki-
tuose tarptautiniuose festivaliuose, šis filmas - tai jautrus pasakojimas apie šeimą ypač 
sunkiu jai laikotarpiu. Kai mama dėl abejotinų kaltinimų nuteisiama dešimčiai metų 
Meksikos kalėjime, paaugliai Rocio (13) ir Alejandro (18) turi imtis mamos ir tėčio vai-
dmenų mažyliams – broliui ir seseriai. Jei esi nelegalus emigrantas iš Hondūro ir neturi 
dokumentų, įsidarbinti yra nelengva. Tad, kol vyresnėlis Ale iš visų jėgų stengiasi priimti 
sprendimus, kaip išlaikyti šeimą finansiškai bei pasirūpinti ne tik broliu bei seserimis, 
bet ir besilaukiančia mergina, jo sesuo Rocio rūpinasi namais ir visais šeimos nariais, 
tuo pačiu skaudžiai ir jautriai išgyvendama asmeninio gyvenimo poreikį ir tapimą mer-
gina. 

Pastaba. Ši metodinė priemonė yra tik rekomenduojamojo pobūdžio, padedanti moky-
tojams pamokų metu atskleisti temą. Užduotys gali būti laisvai pasirenkamos individu-
aliai arba interpretuojamos.

Peržiūrėję filmą, dirbdami grupėse ir porose, mokiniai gebės:

• Supažindinti moksleivius su migracijos reiškiniu per asmenines vai-
kų istorijas ir pateikti migraciją platesniame kontekste (kaip kylančią dėl 
skurdo ir regioninių konfliktų). 

• Remiantis filmu ir metodologija, suteikti galimybę moksleiviams įsi-
gilinti į problemas, su kuriomis susiduria migrantų šeimos, bei suformuoti ir 
išsakyti savo nuomonę ir poziciją migracijos bei integracijos klausimais. 

VEIKLŲ EIGA:

Pasiruošimas filmo 
peržiūrai

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

Pasiruošta tema, popieriaus 
lapas, rašiklis

Pasiruošti klausimai

Pasiruoštas rodymui filmas, 
kompiuteris, ekranas, multi-
medijų projektorius
Popierius, tušinukai 

Įžanga

Filmo peržiūra
(filmą galima rodyti 
dalimis per kelias 
pamokas. Per pirmą 
pamoką įžanga ir 25 
min. filmo peržiūros, 
per antrą pamoką - 
fimo tęsinys nuo 25 
min. iki galo, per trečią 
pamoką - metodinės 
užduotys).

Filmo aptarimas

5
min

20
min

10
min

Pasiruošti klausimai ir būdai, 
kaip įtraukti kuo daugiau vaikų

Diskusija, remiantis 
filmu, susiejant su 
realiu moksleivių 
gyvenimu

10
min

Apibendrinimas

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

10-20
min

A3 arba A2 popieriaus lapai, 
markeriaiTęstinė užduotis30-45

min

70
min
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REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Metodologija, popieriaus lapas, rašiklis, dalomoji medžiaga. 

Šioje metodinėje priemonėje yra pateikiama informacinė medžiaga apie 
migraciją ir jos įtaką, kuri padės moderatoriui tinkamai pasiruošti diskusijai 
(žr. Filme aptariama problematika ir jos kontekstas (tarpkultūrinis palygini-
mas)); taip pat yra paruošta dalomoji medžiaga moksleiviams (žr. priedą nr. 
1).

Migracija, kaip globalus reiškinys

Visa žmonijos istorija yra nužymėta judėjimo teritorijų – judėjimo tarp 
gyvenviečių, tarp valstybių, tarp žemynų – dažnai tam, kad pagerintų savo 
gyvenimą, savo šeimoms ir vaikams suteiktų daugiau galimybių, kad iš-
vengtų skurdo arba pabėgtų nuo persekiojimo, suirutės ir karo. Šiuo metu 
tarptautinių migrantų – asmenų, gyvenančių kitoje šalyje, o ne toje, kurioje 
gimė, – skaičius siekia 244 mln (2015 m. duomenys). Į šį skaičių taip pat įei-
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PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

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

na apie 20 mln pabėgėlių – asmenų, priverstinai turėjusių palikti valstybę, 
kurioje gimė. Verta paminėti, kad šis skaičius nuo 2000 m. išaugo net 41 
procentu. 

Tarptautinė migracija yra nevienareikšmiškai vertintinas reiškinys. Viena 
vertus, intensyvi migracija reiškia ir intensyvų šalies gyventojų skaičiaus ma-
žėjimą, darbo jėgos trūkumą, vadinamąjį „protų nutekėjimą“, staiga atsiran-
dančią demografijos disproporciją ir kitas pasekmes. Kita vertus, pasak JTO 
ataskaitos*, tarptautinė migracija taip pat gali būti ir pozityvus variklis šalies 
ekonominei ir socialinei raidai: iš naujo subalansuojama darbo rinka tarp 
migrantų kilmės šalies ir atvykimo šalių ir tokiu būdu padidinamas globalus 
darbo jėgos produktyvumas. Taip pat migravimas tarp valstybių gali prisidėti 
prie geresnių gyvenimo standartų kūrimo kilmės šalyje, paspartinti globalią 
idėjų ir technologijų sklaidą. 

JTO ataskaitoje (žr. ten pat) taip pat teigiama, kad, žiūrint iš demografinės 
perspektyvos, didžiojoje dalyje pasaulio šalių ir regionų populiacijos skaičius 
dėl migracijos mažai pakinta. Jis itin sumažėja tik tose šalyse, kur migracijos 
mastai labai dideli – kur išvykstančiųjų ar atvykstančiųjų skaičius (įskaitant 
pabėgėlius) yra santykinai didelis palyginti su tos šalies populiacija, į kurią 
ar iš kurios išvykstama. Tad, grįžtant prie filmo, reikėtų pasakyti, kad tiek 
Hondūre (šalyje, iš kurios atvyko filmo herojai), tiek Lietuvoje emigracijos 
mastai yra dideli.
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Ekonominė ir demografinė padėtis Hondūre

Ekonominis augimas Hondūre 2010 m. duomenimis buvo 7 % per metus, 
ir tai yra viena labiausiai augančių šalies ekonomikų Lotynų Amerikoje. Vis 
dėlto 2010 m. net 50 % šalies populiacijos gyveno žemiau skurdo ribos, o 
nedarbas šalies mastu sudarė 27,9 %. Dėl šių priežasčių emigracija iš šalies 
intensyvėjo nuo pat 1975 m. Daugiausia išeivių gyvena JAV. Prognozuojama, 
kad šiuo metu 15 % Hondūro populiacijos gyvena būtent JAV.  (2016 m. eko-
nominis augimas Hondūre nebebuvo toks žymus – 3,8 %). 

Ekonominė ir demografinė padėtis Lietuvoje

Lietuvoje ekonominis augimas – 2,3 % (2016 m. duomenimis). Nedarbas, 
2015 m. duomenimis, sudarė 9,1 % (nors, reikia pastebėti, kad dar 2010 m. 
ji buvo 17,8 %). Lietuvoje ekonominių emigrantų daugėja nuo pat nepriklau-
somybės atgavimo ir įvairiais skaičiavimais išeivių gali būti apie 1 milijoną. 

Palyginus Lietuvą ir Hondūrą, per penkerius metus (2007-2012 m.) tūks-
tančiui gyventojų Lietuvoje teko 56,74 emigranto, o Hondūre – 10.34. Kaip 
teigiama JTO ataskaitoje, globalūs migracijos mastai ir toliau augs. Teigiama, 
kad pagrindiniais tarptautinės migracijos varikliais veikiausiai išliks didžiulės 
ir nekintančios ekonominės ir demografinės asimetrijos tarp šalių.

* United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. New York: 
United Nations

Migracija ir vaikai

Labai jautri tema yra vaikai migracijoje. Vaikus migracija veikia daugeliu 
lygmenų: kai juos palieka vienas ar abu migruojantys tėvai, kai jie migruoja 
kartu su tėvais (ar gimsta emigracijoje) arba kai jie migruoja vieni. Migrantų 
vaikai, kurių migracijoje yra labai daug, kiekviename žingsnyje susiduria su 
rimtomis rizikomis. Moterys ir vaikai, ypač tie, kurie keliauja be dokumentų 
(kaip mūsų filmo herojai), yra pažeidžiami ir neretai tampa prekybos žmo-
nėmis ar išnaudojimo aukomis. 

Detalus metodo aprašas (veiksmai iš eilės) filmo peržiūros ir aptarimo 
metu: 

1. Įžanga: pasisveikinkite su mokiniais. Papasakokite, ką veiksite šią pa-
moką ir trumpai pristatykite filmą. Papasakokite, kad šis filmas yra 
žiūrimas naudojantis platforma „Nepatogaus kino klasė“ ir kad tai 
yra dalis festivalio „Nepatogus kinas“ (paaiškinkite, kad tai - doku-
mentinių filmų festivalis žmogaus teisių tematika). Pakvieskite moks-
leivius į festivalį. 

2. Jeigu yra galimybė prieš filmo peržiūrą užduoti namų darbų, būtinai 
užduokite jų prieš šį užsiėmimą. Jie padės įsijausti į migracijos temą. 
Rekomenduojami namų darbai:

Paprašykite mokinių nusakyti kiek galima ankstesnę savo šeimos kilmę, 
netgi tuo atveju, kai buvo persikelta gyventi Lietuvos ribose. Jie pateiks savo 
asmeninę šeimos genealogiją (apimančią mažiausiai jų senelius). Mokiniai 
taip pat nustatys ir raštu pažymės metus ir pagrindinę priežastį, dėl kurios 
šeimos nariai persikėlė gyventi į kitą vietą. Jeigu kuris nors iš mokinių arba 
vienas iš jo šeimos narių šių priežasčių pateikti nenori ar jų nežino, prie šio 
punkto turi pažymėti „asmeniška“, tačiau paskatinkite juos išsiaiškinti arti-
mųjų istorijas ir su jais pabendrauti. Aptariant atliktus namų darbus, leiskite 
3-4 moksleiviams papasakoti savo šeimos istorijas. 

Jeigu namų darbų neuždavėte, tuomet tiesiog pakalbėkite su vaikais apie 
jų šeimos kilmę ir ar jų šeimoje kas nors yra atvykęs iš kitos šalies arba iš-
vykęs kitur. Paprašykite, kad papasakotų jiems žinomas aplinkybes ir kaip 
tiems žmonėms sekasi. Prieš filmą taip pat rekomenduojame atlikti prati-
mą-meditaciją „Įsivaizduok“ (žr. skyrelyje „Pasiūlymai tęstinumui“).

3. Aptarkite užduotis iš padalytos medžiagos, kad moksleiviai žinotų, 
į ką atkreipti dėmesį žiūrint filmą. Akcentuokite, kad šie klausimai 
padės mums vėliau diskusijoje. Nuspręskite ir informuokite dar prieš 
peržiūrą, ar moksleiviai atliks užduotis filmo metu (jei klasėje pakan-
ka apšvietimo), ar užduotims atlikti jie turės laiko iš karto po peržiū-
ros, t.y. žiūrint filmą nieko rašyti nereikės.

4. Filmo peržiūra ir veikla jos metu: filmas trunka 68 min., jo metu tik 
žiūrimas filmas (arba tuo pačiu metu atliekamos ir užduotys iš pada-
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Siūlomi klausimai aptarimui:

Ar žiūrint filmą tau kilo daug klausimų? Kokie tie klausimai? (Galima ap-
sistoti ties keliais klausimais ir paprašyti kitų moksleivių pasiūlyti atsakymą 
arba kelis).

Pakalbėkime apie filmo veikėjus.

Rocio (tarti „Ročió“) (13 m). Ji – paauglė, antroji iš keturių vaikų šeimos. 
Mamai patekus į kalėjimą, šeimoje tapo mama jaunesniesiems broliui ir se-
seriai. Nors ji yra daug žadanti mokinė, bet negali reguliariai lankyti moky-
klos, nes rūpinasi namais ir vaikais. 

Alejandro (tarti „Alechandro“) (18 m.). Jis – vyriausias šeimos vaikas. 
Mamai patekus į kalėjimą, teko tapti šeimos tėčiu. Jis turi žmoną, kuri gy-
vena kartu su šeima ir laukiasi vaiko. Jis studijavo programavimą, bet teko 
mesti mokslus, kad galėtų uždarbiauti ir išlaikyti šeimą. 

 UŽDUOTIS1  

 UŽDUOTIS2  

lytos medžiagos).

5. Filmo aptarimas: filmui pasibaigus, duokite kelias minutes vaikams 
užpildyti (arba pabaigti) užduočių lapą ir paprašykite visiškos tylos 
tuo metu. Tai padės jiems susikaupti ir trumpai apmąstyti filmą bei 
taip pasiruošti diskusijai. 

Aptarimą pradėkite nuo klausimų, ar jiems patiko filmas, kuo (ne)patiko, 
kas labiausiai įsiminė bei nustebino? Surinkus pirmuosius įspūdžius ir su-
žadinus moksleivių aktyvumą, „pralaužus ledus“, pasiūlykite pereiti prie 
užduočių lapo. Kartu aptarkite užduočių atsakymus.

Ką žinome apie filmo veikėjus? Kokios jų istorijos ir gyvenimo 
aplinkybės?

Kas jų gyvenimuose pasikeitė nuo to laiko, kai jie iškeliavo iš 
Hondūro? Koks jų gyvenimas dabar?

Kas jiems svarbu? Kada ir dėl ko jie džiaugiasi, o kada jaučiasi 
neramūs ir liūdni? Ko jie bijo? Dėl ko jaučiasi atsakingi?

Kokia ji?

Apie ką svajoja Rocio? 

Ko galima iš jos pasimokyti?

Ko palinkėtumėte Rocio?

Kokios savybės padeda Rocio išlikti šeimai patiriant šią krizę?

Kaip Rocio vertina šeimą? Kaip vertina vyresnįjį brolį, dėl ko 
jie pykstasi, dėl ko sutaria?

Kokias pareigas šeimoje jai priskyrė brolis? Kaip ji dėl to 
jaučiasi? O kaip jaustumėtės jūs? Kaip vertinate tokį darbų 
pasidalijimą?
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Mama (taip pat vardu Rocio):

Koks jis?

Kokios jo savybės padeda išlikti šeimai patiriant šią krizę?

Apie ką jis svajoja?

Ko galima iš jo pasimokyti?

Ko palinkėtumėte Alejandro?

Kaip Alejandro vertina šeimą? Kaip vertina sesę Rocio?

Kokias pareigas šeimoje jis prisiskyrė sau? Kodėl? Kaip jis dėl 
to jaučiasi? O kaip jaustumėtės jūs?

Ką jums reiškia šeima?

Ką reiškia gyventi, kai tavo tėvai toli nuo namų? 

Kaip manote, ar panašių istorijų galėtų būti ir Lietuvoje? 
Kodėl?

Ar patys turite panašių patirčių? Gal norėtumėte apie jas 
papasakoti? 

Ar esate girdėję apie taip gyvenančius vaikus Lietuvoje? 
Emigruojant tėvams, vaikai neretai paliekami Lietuvoje su 
seneliais arba net vieni. Ar kam nors iš jūsų draugų teko taip 
gyventi?

Mūsų filmo veikėjai ne tik gyvena be mamos, bet dar ir kitoje 
šalyje. Ar teko jums gyventi užsienyje? O kas būtų, jei 
būtumėte likę užsienyje be tėvų? Ką darytumėte? 

Kokia ji?

Kokios jos savybės padeda išlikti šeimai patiriant šią krizę? 
Kaip ji elgiasi?

Ką turi omeny mama, teigdama, kad „teisybė yra ne visiems“?

Ko palinkėtumėte mamai Rocio?

6. Diskusija, remiantis filmu: Apibendrinus užduočių atsakymus, galima 
pereiti prie diskusijos, kurios metu susiekite filmo turinį su vaikų kas-
dienybe ir problemomis.

Galimi diskusiniai klausimai (atkreipkite dėmesį, kad puiki diskusija gali 
išsiplėtoti iš komentarų aptarinėjant užduotis. Tokiu atveju paskatinkite 
tolesnę diskusiją iš jau užsimezgusios - vadinasi, mokiniams tai aktualu ir 
vertinga. Taip pat pats moderatorius gali užduoti savo klausimų):

P.S. Lietuvoje iš tikrųjų yra šiek tiek panašių atvejų – vadinamųjų nely-
dimų nepilnamečių – pabėgėlių, atvykusių prašyti prieglobsčio be savo 
tėvų. Lietuvoje nelydimų nepilnamečių yra nedaug. Per metus Lietuva vi-
dutiniškai sulaukia 6 nelydimų nepilnamečių prašymų suteikti prieglobs-
tį. Šie nepilnamečiai dažniausiai atvyksta iš Afganistano dėl nesaugios 
padėties šalyje. Jiems suteikiamas laikinas prieglobstis Pabėgėlių priė-
mimo centre.

Daugiau informacijos: http://www.iom.lt/images/publikacijos/fai-
lai/1427787648_1.Nelydimi%20nepilnameciai%20Lietuvoje.pdf

7. Apibendrinimas.

• Kaip manai, kaip baigsis ši istorija?

• Ar liko dar neatsakytų ir „degančių“ klausimų, kuriuos norėtumei 
užduoti?

• Kas tau yra svarbiausia, ką išmokai ir išsineši iš šio filmo bei diskusi-
jos?

http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1427787648_1.Nelydimi%20nepilnameciai%20Lietuvoje.pdf 
http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1427787648_1.Nelydimi%20nepilnameciai%20Lietuvoje.pdf 
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Gebėjimas diskutuoti – sveikos visuomenės pagrindas. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad į pokalbius įsitrauktų kuo daugiau vaikų. Būtent todėl čia siū-
lome interaktyvius, įtraukiančius, įgalinančius, skatinančius diskusijas me-
todus. Atsižvelgiant į filmo specifiką, siūloma būtinai dalykų mokytojams 
surengti įvadinį (prieš filmą) ir aptarimo (po filmo) užsiėmimą klasėje. 

Keli patarimai, norint įtraukti kuo daugiau diskusijos dalyvių:

Labai svarbu kartais apibendrinti moksleivių komentarus ar pasisakymus. 
Tokiu būdu jie jaučiasi įvertinti ir išgirsti. Nebijokite užduoti ir tikslinamųjų 
klausimų, perklausti ką tik pasisakiusio žmogaus. Labai svarbu ir palyginti 
išsakytas nuomones, apibendrinti jas bendrame kontekste.

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

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 supa-
žindinti su tema ir galės įsigilinti į filme aptariamus klausimus. Optimaliau-
siam pasiruošimui siūlome skirtingus interaktyvius metodus, kuriais galima 
pasinaudoti per pamoką, prieš einant į filmo peržiūrą, taip pat žiūrint filmą 
klasėje. Šiems metodams tinkamiausias grupės dydis yra iki 30 žmonių. Ge-
riausia, jei grupė dar mažesnė (10-15 žmonių).

 Jau siūlėme atlikti namų darbus ir pamokos pradžioje juos trumpai ap-
tarti. Taip pat pasiūlytume prieš filmo peržiūrą atlikti pratimą-meditaciją 
„Įsijausk“. Tai padės įsijausti į kito žmogaus (šiuo atveju, migranto) kasdieny-
bę ir empatiškai patirti, kaip galėtų jaustis kasdienybėje žmogus, gyvenantis 
kitoje valstybėje. 

Pratimas-meditacija

„Įsijausk“

PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS:

TEMOS TĘSTINUMUI:

Trukmė: 10–15 min.

Tikslai:  

• skatinti empatiją;

• didinti supratimą apie nelygias galimybes visuomenėje;

• puoselėti supratimą apie privilegijas, kurių paprastai nematome, kol 
nesusiduriame su privilegijų neturėjimu;

• asmeniškai įsijausti į migranto gyvenimą.

Reikalingos priemonės: Atsispausdintas meditacijos tekstas.

Pasiruošimas: Paruošta rami patalpa, kurioje moksleiviai galėtų pabūti 
tyloje. Atkreipkite dėmesį, kad būtų uždaryti langai, nes bet koks triukšmas 
gali sutrukdyti pratimą. 

Eiga: 

• Pasakykite moksleiviams, kad atliksime pratimą-meditaciją. Čia mo-
kiniai patys trumpam taps atvykėliais iš kitos šalies. Pasakykite, kad atsaki-
nėti į klausimus garsiai nereikės – klausimai yra tam, kad jie galėtų geriau 
įsivaizduoti savo veikėją. Tam, kad pratimas gerai pavyktų, jiems reikės su-
sikaupti ir būti visiškoje tyloje. Jei matote, kad mokiniai dar nesusikaupę, iš 
pradžių galite pažaisti trumpą susikaupimo pratimą („Lietus“, „Skaičiai“ ar 
pan.).

• Pasakykite, kad pradėsite nuo situacijos, o paskui mokiniai patys, 
išgirdę klausimus, mintyse kurs savo veikėją. Paminėkite, kad veikėjas gali 
būti ir iš prieš tai aptartų namų darbų – galbūt tai bus kieno nors iš mokslei-
vių giminaitis. O gal visai kitas žmogus.

• Ir pradėkite: Užsimerk. Įsivaizduok. Tu esi atvykęs iš šalies, kur la-
bai sunki ekonominė situacija: kas antras žmogus neturi darbo, valstybė yra 
smarkiai įsiskolinusi, o tavo artimieji ir draugai kasdien gyvena vis blogiau, 
skursta. Negalėdami pragyventi, žmonės stengiasi palikti šalį. Tau taip pat 
tai pavyksta. Deja, legaliai atvykti tau nepavyko, tad išvyksti be jokių kelio-
nės dokumentų, vildamasis, kad viskas bus gerai, nors esi girdėjęs ir labai 
liūdnų istorijų. Kelionė buvo sunki ir varginanti, bet pagaliau atvyksti į savo 
svajonių šalį. Ir prasideda tavo gyvenimas čia. Prasideda tavo pirmos dienos 
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šioje šalyje. Taigi, išaušta rytas. [pauzė]

• Greitai skambės žadintuvas, tad tu dar miegi. Kuo ryškiau įsivaiz-
duok save. Kas tu toks ar tokia? [Po kiekvieno klausimo nuo šiol stabtelkite 
ir duokite šiek tiek laiko įsivaizduoti]. Kuo tu vardu? Kiek tau metų? Ar turi 
vaikų? Iš kur tu? Ar turėjai darbą šalyje, kurią palikai? Jei taip, tai kuo dirbai? 
Kur? Kokia buvo tavo alga? Kaip tu atrodai? Koks tavo kūno sudėjimas? Ko-
kios spalvos akys, plaukai? Kaip tu šypsaisi?

• Suskamba žadintuvas [Galite pamėgdžioti žadintuvo garsą]. Apie ką 
pirmiausia pagalvojai, kai atsibudai? Kokios pirmosios tavo mintys? 

• Atsikeli. Apsirengi. Kaip atrodo tavo drabužiai? Ar jie švarūs, ar turi 
kur išsiskalbti? Kiek jų turi atsivežęs? Ką dar esi pasiėmęs su savimi kupri-
nėje?

• Eini į vonią. Kol eini, apsižiūri aplinkui. Kaip atrodo tavo gyvenamoji 
vieta? Ar tai nuosavas namas, ar butas, ar bendrabutis? Kiek dar žmonių čia 
gyvena? Kaip tu čia jautiesi?

• Išeini iš vonios ir pajunti, kaip nori valgyti. Ar turi ko nors pusry-
čiams? Jei taip, ką valgai? O gal nežinant, kaip greitai pavyks čia rasti darbą, 
taupai ir nieko nevalgai pusryčiams? O gal pavyko gauti maisto iš labdaros?

• Išeini iš virtuvės, susiruoši ir eini ieškoti darbo. Ar gatvėje žmonės 
žiūri į tave? Ar tu atrodai panašiai, kaip dauguma čia gyvenančių, ar ne? Jei 
ne, tai kuo skiriesi?

• Kaip tau sekasi ieškoti darbo? Ar darbdaviai klausia, iš kur esi, pažiū-
rėję į tave? Ar prašo parodyti leidimą gyventi šioje šalyje? Ar be jo tave nori 
įdarbinti? Kaip dėl to jautiesi? Ką darai? 

• Vakare pareini namo. Eini pavalgyti. Ką valgai? Iš kur turi šio maisto? 
Kaip jautiesi?

• Ką veiki, kai pavalgai?

• Pajunti nuovargį ir ruošiesi eiti miegoti. Ką būtinai dar nori padaryti 
iki tol, kol nueisi miegoti? Kodėl? 

• Eini miegoti. Ką pagalvoji prieš užmigdamas? Atsimerk.“

Aptarimas:

Paklauskite, ar kas nors norėtų pasidalyti mintimis, kurios kilo meditaci-
jos metu? Kas jie buvo? Kaip sekėsi jų veikėjams? Kaip jie jautėsi? Ar sunki 
buvo jų diena? Kas buvo sunkiausia? Koks rytojus laukia tavo veikėjo? Ko 
jam ar jai palinkėtų?

Minčių lietus

„O ką galiu padaryti aš?“

Trukmė: 30-45 min.

Tikslai:  

• skatinti empatiją;

• skatinti aktyvų, pilietišką ir solidarų įsitraukimą į visuomenės gyve-
nimą.

Reikalingos priemonės: A3 arba A2 popieriaus lapai (plakatai) – po vieną 
grupelei, markeriai

Eiga: 

Po filmo peržiūros gerai būtų pasikalbėti su mokiniais, kokių veiksmų 
jie gali imtis, kad prisidėtų prie problemos sprendimo. Galbūt jie patys gali 
padėti geriau jaustis atvykusiems į mūsų šalį? Kaip? Pasiūlykite mokiniams 
patiems išsakyti savo idėjas, susiskirstę grupelėmis po 4-5 mokinius. Jie turi 
užrašyti iki 10 idėjų, ką kiekvienas gali padaryti. 3 iš šių idėjų paprašykite 
aptarti detaliau. 

Atlikę užduotis, mokiniai pristato darbo rezultatus. Kiti mokiniai gali už-
duoti patikslinančių klausimų.

Jei mokiniai paminės ne visus iš toliau išvardytų būdų, papildykite juos:

• Domėtis, šviestis ir šviesti kitus migracijos temomis.

• Nelikti abejingiems socialiniuose tinkluose. Dalytis, diskutuoti ir ko-
mentuoti žinutes, susijusias su migrantų gyvenimais.

• Aplankyti atvykusiuosius į mūsų šalį. Galima aplankyti Ruklos pabė-
gėlių priėmimo centrą, Pabradės užsieniečių registracijos centrą arba Vil-
niuje bei Kaune įvairius Raudonojo Kryžiaus organizuojamus renginius, ku-
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rių metu taip pat galima susipažinti su į mūsų šalį atvykusiais kitų valstybių 
piliečiais.

• Parašyti laišką politikui, kuris kalba migracijos temomis.

• Savo mokykloje suorganizuoti užsiėmimą šia tema.

Namų darbams galėtų būti, išgirdus visus klasės draugų pasiūlymus, gru-
pėje arba po vieną atlikti vieną pasiūlytą veiksmą. Kitą pamoką galima ap-
tarti, kaip sekėsi tai įgyvendinti. 

Taip pat galima pažaisti vaidmenų žaidimą „Ženk žingsnį į priekį“ (žr. fil-
mo „Pasaulyje lyg namuose“ metodiką).

Diskusijai pasiruošti padėtų papildoma informacija:

www.unicef.org

www.un.org

htp://www.pagalba.org/images/leidiniai/145312527876_Migracija-FI-
NAL-LT.pdf

Vertingi patarimai mokytojams, norintiems aptarti Sirijos krizę ir aktyvų 
mokinių įsitraukimą padedant nukentėjusiems:

http://www.iamsyria.org/teaching-about-the-refugee-crisis-and-ma-
king-a-difference.html

Priedas Nr.1

Filmo „Kita sienos pusė“ užduočių lapas

1 užduotis. Ar žiūrint filmą tau kilo daug klausimų? Užsirašyk jų kuo dau-
giau, kad nepamirštum per diskusiją!

Rocio

2 užduotis. Rocio, Alejandro ir jų mama. Kas jiems svarbu? Kokie jie? Kaip 
elgiasi? Kaip jie vertina vienas kitą?

http://www.unicef.org
http://www.un.org 
htp://www.pagalba.org/images/leidiniai/145312527876_Migracija-FINAL-LT.pdf 
htp://www.pagalba.org/images/leidiniai/145312527876_Migracija-FINAL-LT.pdf 
http://www.iamsyria.org/teaching-about-the-refugee-crisis-and-making-a-difference.html 
http://www.iamsyria.org/teaching-about-the-refugee-crisis-and-making-a-difference.html 
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Alejandro

Mama

Metodiką parengė: Kristina Sagaidak


