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Tema: Pabėgėliai, pabėgėlių stovyklos, savanorystė.

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

Grupės dydis: iki 30 žmonių.

Trukmė: 16 min., 15 min. aptarimui, 45 - 75 min. tęstinė užduotis .

Susijusios teisės: teisė gyventi laisvai ir saugiai, teisė į prieglobstį, teisė keisti gyve-
namąją vietą ir laisvai keliauti. 

„Labas Salaam“

Kim Brand, 2017, Olandija/Graikija

VEIKLŲ TVARKARAŠTIS:

UŽDAVINIAI:

PASIRUOŠIMAS:

1. Supažindinti moksleivius su gyvenimu pabėgėlių stovykloje Europo-
je, rodant asmenines vaikų istorijas.

2. Remiantis filmu bei metodologija, suteikti galimybę moksleiviams 
suformuoti ir išsakyti savo nuomonę apie pabėgėlių klausimą.

Pasiruošimas 
filmo peržiūrai

10-20
min

20
min

Pasiruošta tema, popieriaus lapas, 
rašiklis

Įžanga -

8
min

5
min

27
min

Diskusija remiantis 
filmu, susiejant su 
realiu moksleivių 
gyvenimu

Pasiruošti klausimai ir būdai, kaip 
įtraukti kuo daugiau vaikų

2
min

Apibendrinimas -

45-75
min

Tęstinė užduotis Sąsiuvinys arba A4 lapai popieriaus, 
rašiklis A3 arba A2 popieriaus lapai 
(plakatai), markeriai

Filmo peržiūra Pasiruoštas rodymui filmas, kompiuteris, 
ekranas, multimedija projektorius,
popierius, tušinukai

Filmo aptarimas Pasiruošti klausimai

LAIKASUŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?
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Reikalingos priemonės: Metodologija, popieriaus lapas, rašiklis.

Pasiruošimas filmo peržiūrai: Šioje priemonėje yra pateikiama infor-
macinė medžiaga apie filme aptariamas problemas (Pabėgėliai, pabėgėlių 
stovyklos), kuri padės moderatoriui tinkamai pasiruošti diskusijai (Žr. Filme 
aptariama problematika ir jos kontekstas (tarpkultūrinis palyginimas)).

FILMO APRAŠYMAS: 

Dešimtmetis Silas ir vienuolikmetis Merlijnas ruošiasi svarbiai kelionei – 
jie aplankys pabėgėlių stovyklą Graikijai priklausančioje Lesbo saloje. Iš pa-
bėgėlių stovyklose savanorėmis dirbančių motinų jie jau girdėję istorijų apie 
ten gyvenančius vaikus. Per mokyklines atostogas berniukai trokšta patys 
susipažinti su bendraamžiais ir sužinoti, kaip šie leidžia dienas stovykloje. 
Atvykus kalbos ir kultūros barjerai greitai sugriūna ir atveria kelią draugystei 
be sienų.

Pabėgėliai

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 
drabužiai kuprinėse.

Per pastaruosius du dešimtmečius socialinių ir politinių migracijos bei 
prieglobsčio problemų svarba nuolat augo, visame pasaulyje daugėjo ieš-
kančių prieglobsčio migrantų ir pabėgėlių. Tuo pačiu nepaliovė kilti diskri-
minacijos, ksenofobijos ir rasizmo problemų, neretai skatinančių įtampą 
visuomenės viduje.

Europos šalių visuomenė pamažu tapo kultūriniu požiūriu daugialypė, 
tad privalome plačiau aiškinti daugybę priežasčių, kodėl žmonės pasirenka 

FILME APTARIAMA PROBLEMA IR JOS KONTEKSTAS
(SKIRTA MOKYTOJAMS LENGVIAU PASIRUOŠTI TEMAI): ar yra priversti išvykti iš gimtosios šalies. Tuomet bus labiau gerbiami soci-

aliniai skirtumai ir 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 visapuse informacija.

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 režisierė 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-
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dinami žmonės, išvykstantys iš savo gimtosios ar gyvenamosios šalies, nes 
„pagrįstai bijo būti persekiojami dėl savo rasės, religijos, tautybės, dalyva-
vimo 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 baugina 
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.

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

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“ - tai yra dokumentinių filmų festivalis žmogaus teisių te-
matika - ir pakvieskite moksleivius į festivalį. 

Jeigu yra galimybė prieš filmo peržiūrą užduoti namų darbų, būtinai už-
duokite juos prieš šį užsiėmimą. Tai padės geriau suvokti filmo temą. Reko-
menduojami namų darbai: 

Paprašykite mokinių nusakyti kiek galima ankstesnę savo šeimos kilmę, 
netgi tuo atveju, kai buvo kraustomasi Lietuvos ribose. Jie pateiks asmeni-
nę šeimos genealogiją (apimančią mažiausiai jų senelius). Mokiniai taip pat 
nustatys ir raštu pažymės metus bei 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 tiesiog nežino, jis prie šio 
punkto turi pažymėti „asmeniška“, tačiau paskatinkite išsiaiškinti artimųjų 
istorijas ir pabendrauti su jais atliekant šią užduotį. Aptariant atliktus namų 
darbus, leiskite 3-4 moksleiviams papasakoti savo šeimų istorijas. 

Jeigu namų darbų nėra, tiesiog pakalbėkite su vaikais apie jų šeimos kil-
mę ir ar jų šeimoje kas nors yra atvykęs iš kitos šalies arba išvykęs. Paprašy-
kite, kad papasakotų jiems žinomas aplinkybes ir kaip tiems žmonėms se-
kasi. Galbūt grupėje yra mokinių, kurių giminėje – pabėgėliai? Paprašykite 
papasakoti šias istorijas.

FILMO PERŽIŪRA: filmas trunka 16 minučių.

FILMO APTARIMAS: filmui pasibaigus, leiskite mokiniams ramiai pasi-
žiūrėti ir titrus iki galo, neskubėkite išjungti. Tai padės jiems susikaupti ir 
trumpai apmąstyti filmą bei taip pasiruošti diskusijai. 

 Aptarimą pradėkite nuo klausimų, kuo jiems buvo įdomus šis filmas, 
kas labiausiai įsiminė bei nustebino? Tuomet galite pereiti prie tolimesnės 
diskusijos. Siūlomi klausimai aptarimui:

1. Ar žiūrint filmą tau kilo daug klausimų? Kokių? (Galima apsistoti ties 
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tate pabėgėlių? (Asmeniškai arba iš filmų ar žaidimų)

• O patiems ar teko pagyventi užsienyje? Papasakokite daugiau.

• Ką apskritai reiškia būti toli nuo namų? Ką reiškia, kai visas gyveni-
mas yra toks neužtikrintas? Ar turite panašių patirčių? Gal norėtumėte apie 
jas visiems papasakoti?

• Ar girdite per žinias ir kitas medijas kalbant apie pabėgėlių stovy-
klas? Kokias jas įsivaizdavote? Ar jos panašios į matytas filme, ar ne? Kuo?

• Prie laužo kalbinti berniukai ilgisi Sirijos, savo namų ir draugų. Ar 
jums teko ko nors labai ilgėtis? 

• Berniukai šioje stovykloje savanoriauja. Ar teko girdėti apie savano-
rystę? Gal jūsų šeimoje ar tarp draugų kas nors savanoriauja? O gal patys 
savanoriaujate? Papasakokite daugiau.

4. Apibendrinimas.

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

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

keliais klausimais ir paprašyti kitų moksleivių pasiūlyti atsakymą arba kelis).

2. Pakalbėkime apie filmo veikėjus.

• Ką žinome apie filmo veikėjus? Kokios jų istorijos ir gyvenimo aplin-
kybės? Koks jų gyvenimas?

• Koks gyvenimas tų žmonių, kuriems šiuo metu padeda Silas ir Mer-
lijnas?

Silas (10) ir Merlijnas (11) iš Olandijos vyksta į pabėgėlių stovyklą Graiki-
jai priklausančioje Lesbo saloje, kur jau savanoriauja jų mamos. 

• Kokie jie? Apibūdinkite.

• Apie ką galvoja Silas ir Merlijnas prieš kelionę?

• Kokie jų įspūdžiai kelionės pradžioje?

• O kelionės pabaigoje?

• Kokiomis temomis berniukai kalba, susitikę su kitų šalių jaunuoliais?

• Kokiomis temomis jie kalba, kai būna dviese?

• Kaip atrodo Lesbo pabėgėlių stovykla? Kokie jos gyventojai?

• Ką žinome apie vaikus stovykloje? Kokios jų istorijos ir gyvenimo 
aplinkybės?

• Kas jų gyvenimuose pasikeitė nuo to laiko, kai jie iškeliavo iš savo 
šalies?

3. Diskusija, remiantis filmu: Apibendrinus filmo aptarimą, galima pereiti 
prie platesnės diskusijos ir susieti filmo turinį su vaikų kasdienybe ir proble-
momis.

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

• Mūsų filmo veikėjai gyvena svečioje šalyje, nežinodami savo likimo 
ir priklausydami nuo kitų – net (ne tik) nuo tėvų, bet ir nuo stovyklos vadovų 
bei, dar labiau, valstybės politikos ar tarpvalstybinių susitarimų. Ar jūs pažįs-
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Patarimai vedantiesiems/mokytojams: Gebėjimas diskutuoti – sveikos 
visuomenės pagrindas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad į pokalbius įsitrauktų 
kuo daugiau vaikų. Būtent todėl siūlome interaktyvius, įtraukiančius, įgali-
nančius, skatinančius diskusijos metodus. Atsižvelgiant į šio filmo specifiką, 
siūloma mokytojams surengti įvadinį (prieš filmą) ir aptarimo (po filmo) už-
siėmimą klasėje. 

Keli patarimai, norint įtraukti kuo daugiau diskusijos dalyvių:

Labai svarbu kartais apibendrinti moksleivių komentarus ar pasisaky-
mus. Taip 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 pasisakyti, jei 
nenori.

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

Siūlome pasiruošti filmo peržiūrai dar prieš jį žiūrint. Taip moksleiviai 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 ar 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 aptar-
ti. Po filmo peržiūros pasiūlytume atlikti pratimus „Laiškas draugui iš kitos 
pasaulio pusės“ (jį galima atlikti ir kaip namų darbą) ir „Minčių lietus. O ką 
galiu padaryti aš?“. Taip mokiniai galės padiskutuoti, kaip galima, pilietiškai 
įsitraukiant į visuomenės gyvenimą, padėti kitam.

Trukmė: 15-30 min.

Tikslas: skatinti empatiją

Reikalingos priemonės: sąsiuvinis arba popieriaus lapas ir rašiklis. Papil-
domai – spalvinimo priemonės 

Eiga: po filmo peržiūros, išsirinkus vieną iš filmų veikėjų arba susikūrus 
kitą veikėją (bet taip pat – pabėgėlį/-ę), mokiniai rašo jam/jai laišką. Prisi-
stato, pasakoja, kaip jam/jai sekasi, koks yra gyvenimas Lietuvoje. Taip pat 
– paklausia ko nors ir iliustruoja savo laišką. 

Idėja: per anglų kalbos pamoką galima iš tikrųjų susirasti vaikų ir paau-
glių pabėgėlių kontaktų ir iš tikrųjų nusiųsti laišką bei galbūt gauti atsakymą. 

Daugiau informacijos apie tokio pobūdžio projektus:

https://www.care.org/get-involved/letters-hope

https://anyrefugee.org/

http://lettersoflove.in/

https://projectfuel.in/letters_to_refugees

Trukmė: 30-45 min.

Tikslai:  

- Skatinti empatiją;

- Skatinti aktyvų, pilietišką ir solidarų įsitraukimą į visuomenės gyvenimą

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

Eiga: po filmo peržiūros gerai būtų pasikalbėti su mokiniais, kokių veiks-
mų jie gali imtis, kad prisidėtų prie problemos sprendimo. Galbūt patys gali 
padėti geriau jaustis atvykusiems į mūsų šalį? Kaip? Pasiūlykite, kad moki-
niai patys išsakytų idėjas, susiskirstę grupelėmis po 4-5 mokinius. Jie turi 

TEMOS TĘSTINUMUI:

PRATIMAS „LAIŠKAS DRAUGUI IŠ KITOS PASAULIO PUSĖS“

MINČIŲ LIETUS „O KĄ GALIU PADARYTI AŠ?“

https://www.care.org/get-involved/letters-hope
https://anyrefugee.org/
http://lettersoflove.in/
https://projectfuel.in/letters_to_refugees
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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 patikslinančius klausimus.

Jei mokiniai paminės ne visus iš žemiau išvardytų būdų, papildykite:

• 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 Vilniu-
je bei Kaune – įvairius Raudonojo Kryžiaus organizuojamus renginius, per 
kuriuos 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 darbas galėtų būti, išgirdus visus klasės draugų pasiūlymus, grupė-
je arba po vieną atlikti vieną pasiūlytą veiksmą. Kitą pamoką galima aptarti, 
kaip sekėsi tai įgyvendinti. 

Taip pat galima pažaisti vaidmenų žaidimą „Ženk žingsnį į priekį“ (žr. filmo 
„Pasaulyje lyg namuose“ metodologiją). Taip pat galima atlikti pratimą-me-
ditaciją „Įsijausk“ (žr. filmo „Kita sienos pusė“ metodologiją).

Metodologinės priemonės pritaikymas klasėje: Esant reikalui, suskirstyti 
filmą į mažesnes atkarpas, nuspręsti, ką užduoti mokiniams apgalvoti na-
mie, per kiek pamokų organizuoti filmo peržiūrą, rasti metodų, kurie tinka-
mesni mažesnei vaikų grupei (apie 30 žmonių).

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 akty-
vų mokinių įsitraukimą, padedant nukentėjusiems:

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

Metodinę medžiagą parengė VGTU Inžinerijos licėjaus mokytoja  
Kristina Sagaidak
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