Metodinė priemonė filmui

„Baširas stebuklų šalyje”
aptarti

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:
LAIKAS

40
min

10-20
min

„Baširas stebuklų šalyje“
Režisierė: Els Duran, Evelien Vehof
Šalis: Olandija
Metai: 2017
Temos: pabėgėliai, asmenys be pilietybės, sahraviai
Metodas tinka šiems dalykams: etika, geografija, pilietinis ugdymas, istorija
Grupės dydis: iki 30 žmonių
Trukmė: 16 min filmas + 40 min aptarimas + 30-60 min tęstinės užduotys
Susijusios teisės: teisė tautinę tapatybę, į sveikatos apsaugą, į laisvą judėjimą
Uždaviniai:
• Aptarti su moksleiviais problemas, su kuriomis susiduria pabėgėliai.
• Remiantis filmu ir metodika, suteikti galimybę moksleiviams įsigilinti į
problemas, su kuriomis susiduria vaikai, gyvenantys pabėgėlių stovykloje,
bei suformuoti ir išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu.
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UŽDUOTIS

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

PASIRUOŠIMAS FILMO
PERŽIŪRAI (NAMŲ DARBAS)

Lenta ar kita matoma vieta,
magnetukai ar kitos priemonės
mokinių darbams iškabinti

ĮŽANGA

16
min

FILMO PERŽIŪRAA

Paruoštas rodyti ﬁlmas,
kompiuteris, ekranas,
multimedijų projektorius

15
min

FILMO APTARIMAS

Paruošti klausimai

20
min

DISKUSIJA REMIANTIS FILMU
SUSIEJANT SU MOKSLEIVIŲ
GYVENIMU

Paruošti klausimai ir būdai, kaip
įtraukti kuo daugiau mokinių

5

min

30-60
min

APIBENDRINIMAS

TĘSTINĖ UŽDUOTIS

Popieriaus lapai, priemonės
laiškams
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REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Metodika, popieriaus lapas, rašiklis.
PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

čia pateikiama informacinė medžiaga apie filme aptariamas temas (pabėgėliai, asmenys be pilietybės, sahraviai) padės moderatoriui tinkamai pasiruošti diskusijai (Žr. Filme aptariama problematika ir jos kontekstas (tarpkultūrinis palyginimas)).
FILMO APRAŠYMAS

Dešimtmetis Baširas su šeima gyvena sahravių pabėgėlių stovykloje Sacharos dykumoje. Dienos stovykloje slenka nuobodžiai, ypač vasarą, kai
nėra pamokų. Berniukas svajoja apie maudynes tolimoje jūroje. Vieną dieną
Baširas sulaukia kvietimo praleisti atostogas Barselonoje, ispanų šeimoje. Ar
ši patirtis gali pakeisti berniuko gyvenimą?
FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS
(SKIRTA MOKYTOJAMS LENGVIAU PASIRUOŠTI TEMAI):

Pabėgėliai
Per visą istoriją žmonės keldavosi 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 70,8 milijonų žmonių yra priversti
palikti namus, ir šis skaičius yra didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Didžioji dalis šių žmonių gyvena savo šalyje, bet 21,3 milijonui žmonių
teko palikti savo šalį ir tapti pabėgėliais. Daugiau kaip pusė pabėgėlių yra
nepilnamečiai. Didžioji dalis pabėgėlių yra priklausomi nuo pagalbos, nes
atvyksta tik su trupučiu daugiau nei drabužiai kuprinėse.
4

Metodinė priemonė „Baširas stebuklų šalyje“ aptarti

JTO duomenimis, užregistruota 3,9 milijonai asmenų be pilietybės (stateless), nors, teigiama, kad iš tiesų jų dar daugiau (apie 10 milijonų). Atėmus
pilietybę, atimamos ir pagrindinės teisės – į švietimą, sveikatos apsaugą, į
darbą ir į judėjimo laisvę. Dažniausiai žmonės tampa asmenimis be pilietybės šiais atvejais: dėl konkrečių etninių ar religinių grupių diskriminacijos,
dėl diskriminacijos lyties pagrindu, formuojantis naujai valstybei ir keičiantis
jau esamos valstybės teritorijai, taip pat dėl spragų pilietybę nustatančiuose
įstatymuose.
Per pastaruosius du dešimtmečius socialinių ir politinių migracijos bei
prieglobsčio problemos darosi vis aktualesnės, visame pasaulyje daugėja
ieškančių prieglobsčio migrantų ir pabėgėlių. Tuo pat metu daugėja diskriminacijos, ksenofobijos ir rasizmo apraiškų, neretai skatinančių įtampą visuomenės viduje.
Europos šalių visuomenė kultūriniu požiūriu tapo daugialypė, todėl turime plačiau aiškinti daugybę priežasčių, kodėl žmonės pasirenka ar yra
priversti išvykti iš gimtosios šalies. Tada bus labiau gerbiami socialiniai
skirtumai, bus lengviau pasiekti vienybę. Jaunuoliams, kurie ateity priims
sprendimus, turi būti pateikiama daugiau žinių, nes dažnai jų nuomonė apie
migraciją ir prieglobsčio paieškas nėra grindžiama faktine bei visapusiška
informacija.
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Viešose diskusijose žmonės dažnai mato tik statistiką ir stereotipus. Labai paprasta pamiršti, kad pabėgėliai yra paprasti žmonės, atsidūrę labai
sudėtingoje situacijoje. Štai kodėl režisierės pasakoja mums šio filmo veikėjų istoriją. Asmeninių istorijų nežinojimas yra viena iš priežasčių, kodėl tiek
daug neapykantos nukreipta į pabėgėlius - be šių istorijų žmonės virsta tik
skaičiais.
Daugiau informacijos: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
Sahraviai
Sahraviai yra vieni iš senųjų Vakarų Sacharos gyventojų. Jie buvo klajokliai. Vakarų Sachara – teritorijos šiaurės vakarų Afrikoje (žr. žemėlapį). Tai
– neapibrėžto statuso teritorija. Nėra vienos nuomonės, ar Vakarų Sachara
priklauso Marokui (šiuo metu ji okupuota Maroko, bet dalis valstybių šios
okupacijos nepripažįsta), ar tai atskira Sacharos Arabų Demokratinė Respublika (ją pripažįsta 70 valstybių).
Istoriškai Vakarų Sahara buvo ir Ispanijos kolonija, tad vadinosi Ispanijos
Sahara. Sahraviai priešinosi Ispanijos valdžiai, vėliau – Maroko ir Mauritanijos. 1975 m. Tarptautinis Teisingumo Teismas nutarė, kad Vakarų Sacharos
gyventojai turi teisę į apsisprendimą, bet referendumas nėra įvykęs iki šiol.
1976–1991 m. sahraviai sukilo (organizacija – Polisario Front) ir dalyvavo
partizaniniame kare prieš Maroką.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Asmuo be pilietybės. Tarpautinėje teisėje asmeniu be pilietybės laikomas žmogus, kuris nėra laikomas jokios valstybės piliečiu vadovaujantis tos
valstybės įstatymais. Kai kurie asmenys be pilietybės yra ir pabėgėliai. Tačiau ne visi pabėgėliai yra asmenys be pilietybės – daug žmonių, kurie yra
asmenys be pilietybės, niekada neperžengė valstybinių sienų. Žmonės, patenkantys į šią grupę, yra ypatingos rizikos zonoje.
Ieškantysis prieglobsčio. Tai asmuo, kuris pareiškė, kad jis ar ji yra pabėgėlis(-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 vadinami žmonės, išvykstantys iš savo gimtosios ar gyvenamosios šalies, nes
jie „pagrįstai bijo būti persekiojami dėl savo rasės, religijos, tautybės, dalyvavimo 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 tikėdamasis geresnių materialinių bei socialinių sąlygų bei norėdamas pagerinti
savo arba savo šeimos gyvenimo galimybes. Žmonės migruoja ir dėl daugelio kitų priežasčių.
Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp „pabėgėlio“ ir „migranto“ sąvokų!
Žodžių pasirinkimas čia labai svarbus.
Daugiau informacijos: https://www.unhcr.org/stateless-people.html

Šaltinis: https://www.britannica.com/place/Western-Sahara#ref14210
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sukurti iliustruotą rašinį arba pasaką tema „Žuvelė ieško namų“. Gal tai bus
istorija, sukurta pagal tikrus įvykius, o gal išgalvota?
Prieš kiekvienam mokiniui skaitant rašinį, mokytoja(s) pakabina rašinio
iliustraciją ant lentos ar kitoje matomoje vietoje. Gerai būtų, kad visi norintieji galėtų pristatyti savo rašinius / pasakas.
Jeigu namų darbų neuždavėte, tiesiog pakalbėkite su mokiniais apie tai,
kas jiems yra namai, be ko nebūtų namų ir ar visur gali jaustis kaip namie?
O gal jie žino istorijų žmonių, kurie neteko namų? O gal – valstybės, kurioje
gyveno?
3. Filmo peržiūra ir veikla jos metu: filmas trunka 16 minučių, galima
jį tik žiūrėti arba tuo pačiu metu atlikti ir užduotis dalomojoje medžiagoje).
4. Filmo aptarimas: filmui pasibaigus, leiskite mokiniams ramiai pažiūrėti titrus, neskubėkite išjungti. Tai padės jiems susikaupti, apmąstyti filmą
ir pasiruošti diskusijai.
DETALUS METODO APRAŠAS (VEIKSMAI IŠ EILĖS)
FILMO PERŽIŪROS IR APTARIMO METU:

1. Įžanga. Pasisveikinkite su mokiniais. Papasakokite, ką veiksite per
pamoką, ir trumpai pristatykite filmą. Papasakokite, kad šis filmas žiūrimas
naudojantis platforma „Nepatogaus kino klasė“ ir kad tai yra dalis festivalio
„Nepatogus kinas“ - tai dokumentinių filmų festivalis žmogaus teisių tematika. Pakvieskite moksleivius į festivalį.
2. Jeigu yra galimybė prieš filmo peržiūrą užduoti namų darbų, būtinai
užduokite prieš užsiėmimą. Tai padės įsijausti į filmo temą. Rekomenduojami namų darbai (skiltyje „Pasiūlymai tęstinumui“ prieš filmą rasite ir trumpesnę užduotį, padedančią supažindinti mokinius su šia tema):
Iliustruotų rašinių/pasakų „Žuvelė ieško namų“ serija
Filme labai svarbus žuvies ir jūros motyvas. Taip filmo autorės kalba apie
namų paiešką ir pasaulį be sienų. Jos kelia klausimą, kiek svarbūs mums yra
namai? Kiek svarbu gebėti plaukti, judėti, keliauti? Ar galiu visur jaustis kaip
namie?
Galite sukurti trumpą istoriją (arba jos pradžią) apie žuvelę, kuri neturi
namų ir jų ieško arba juos randa, ir papasakoti mokiniams. Paprašykite jų
8
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Aptarimą pradėkite nuo klausimų, kuo jiems buvo įdomus šis filmas, kas
labiausiai įsiminė ar nustebino? Tada galite pereiti prie diskusijos. Siūlomi
klausimai:
• Ar žiūrint filmą tau kilo daug klausimų? Kokių? (Galima išrinkti kelis
klausimus ir paprašyti kitų moksleivių pasiūlyti atsakymą arba kelis).
•

Pakalbėkime apie filmo veikėjus.
» Apibūdink Baširą. Koks jis? Kas jam svarbu, kas jį liūdina ir neramina,
o kas – džiugina?
» Kaip atrodo Baširo kasdienybė vasarą (kai vyksta filme rodomi įvykiai)?
» Apibūdink jo šeimą. Daugiausia rodoma jo mama, tad kokia ji?
» Apie ką svajoja Baširas?
» Ką jis galvoja apie kelionę į Barseloną?
» Kaip manai, kaip jaučiasi Baširas Barselonoje?
» Kaip manai, ar jam čia patinka?
» Ko palinkėtum Baširui?
Metodinė priemonė „„Baširas stebuklų šalyje“ aptarti
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•

Pakalbėkime apie kai kuriuos filmo aspektus.
» Jei gyvenimas pabėgėlių stovykloje dykumoje būtų koks nors gyvūnas, augalas arba daiktas, kaip manai, kas tai būtų? Kodėl? Ir – koks
gyvūnas, augalas arba daiktas būtų gyvenimas Barselonoje? Kodėl?
» Baširo šeima daugiau kaip 40 metų gyvena pabėgėlių stovykloje…
Kaip manai, ką tai reiškia? Ir, kaip manai, kodėl jie gyvena stovykloje?
(Čia galima šiek tiek papasakoti apie Vakarų Saharos istorinę situaciją
ir/arba apie asmenis be pilietybės (stateless).

• Apibendrinus filmo aptarimą, galima pereiti prie platesnės diskusijos: susiekite filmo turinį su mokinių kasdienybe ir problemomis.
Galimi diskusiniai klausimai (atkreipkite dėmesį, kad puiki diskusija gali
išsiplėtoti iš komentarų aptariant užduotis. Tokiu atveju paskatinkite tolimesnę diskusiją iš jau užsimezgusios - vadinasi, mokiniams tai aktualu ir vertinga. Taip pat ir moderatorius gali užduoti klausimų):
» Jeigu Baširas atvyktų į tavo šeimą, ko tu jo klaustum? Ką pasakotum
jam apie Lietuvą? Apie save? Apie ką jūs kalbėtumėtės?
» Ar tave nustebino, kad karštas dušas ir dantų gydytojas Baširui nėra
įprasta? Ar teko susimąstyti, kad tai, kuo naudojiesi kasdien ir tau savaime suprantama, kitam gali būti labai reta? Kaip dėl to jautiesi?
» Ar pažįsti Lietuvoje gyvenančių pabėgėlių?
» Gal žinai dar kokių nors pavyzdžių iš pasaulio istorijos, kai tauta netenka savo šalies? Papasakok!
» Kodėl filmas prasideda mintimi apie žuvelę, o baigiasi maudynėmis
jūroje? Su kuo tau siejasi žuvelės ir jūra?
» Kaip manai, kodėl šis filmas, nors pasakoja gana liūdną istoriją, yra
džiugus?
Apibendrinimas
• Ar liko dar neatsakytų ir „degančių“ klausimų, kuriuos norėtum užduoti?
•
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PATARIMAI VEDANTIESIEMS/MOKYTOJAMS:

Gebėjimas diskutuoti – sveikos visuomenės pagrindas. Svarbu atkreipti
dėmesį, kad į pokalbius įsitrauktų kuo daugiau dalyvių. Būtent todėl siūlome
interaktyvius, įtraukiančius, įgalinančius, skatinančius metodus. Atsižvelgiant į šio filmo specifiką, mokytojams siūloma turėti įvadinį (prieš filmą) ir
aptarimo (po filmo) užsiėmimus klasėje.
Keli patarimai norint įtraukti kuo daugiau diskusijos dalyvių:
Labai svarbu kartais apibendrinti moksleivių komentarus ar pasisakymus.
Taip jie jaučiasi įvertinti ir išgirsti. Nebijokite užduoti ir tikslinamųjų klausimų, perklausti ką tik pasisakiusio žmogaus. Labai svarbu palyginti išsakytas
nuomones, jas apibendrinti, pakalbėti apie kontekstą.
Tačiau ne visi moksleiviai nori aktyviai dalyvauti. Gerbkite tai ir nespauskite pasisakyti, jei jie nenori.

Kas tau svarbiausia, ką išmokai iš šio filmo ir diskusijos?
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PASIŪLYMAI TĘSTINUMUI

Diskusijai pasiruošti padėtų papildoma informacija:
https://www.unhcr.org/

PRIEŠ FILMĄ (Įvadas į temą ir į filmą) arba PO FILMO (aptarimas ir reﬂeksija)
Siūlome iš anksto pasiruošti filmo peržiūrai. Taip mokiniai bus

www.unicef.org
http://www.who.int

supažindinti su tema ir galės įsigilinti į filme aptariamus klausimus. Optimaliausiam pasiruošimui siūlome skirtingus interaktyvius metodus, kuriais
galima pasinaudoti per pamoką prieš filmo peržiūrą.
Šiems metodams tinkamiausias grupės dydis yra iki 30 žmonių. Geriausia, jei grupė dar mažesnė (10-15 žmonių).
Jau siūlėme atlikti namų darbus ir pamokos pradžioje juos trumpai aptarti. Kitas pasiūlymas – prieš filmo peržiūrą pasinaudoti metodu „Pirmiausia
klausimai“. Dalyviams pasakoma tema ir daugiau nieko. Mokiniai turi sugalvoti klausimų, susijusių su šia tema. Naudojantis šiuo metodu ugdomas
mokinių savarankiškumas ir kritinis mąstymas. Tad tema galėtų būti „Pabėgėliai“, o mokiniai, dirbdami individualiai arba grupėse, sugalvoja bent po 5
klausimus būsimai filmo peržiūrai. Sukurtus klausimus grupės galėtų pristatyti klasėje. Taip mokiniai pasiruošia mąstyti, apie ką bus filmas, padidėja jų
motyvacija kuo daugiau sužinoti šia tema.
Po filmo peržiūros siūlytume parašyti laišką Baširui ir jo šeimai. Ko norėtumėte Baširo paklausti? Apie ką jam norėtumėt papasakoti? Ko, jūsų manymu, jis nėra matęs ar patyręs, ką turime Lietuvoje?
Metodinės priemonės pritaikymas klasėje: Esant reikalui, galima suskirstyti filmą į trumpesnes atkarpas, nuspręsti, ką užduoti apgalvoti namie, per
kiek pamokų organizuoti filmo peržiūrą, rasti metodų, kurie tinkamesni mažesnei mokinių grupei (apie 30 žmonių).

Metodinę priemonę rengė mokytoja Kristina Sagaidak
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