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Lietuva, bギdama Europos Sgjungos nary, yra donory, skirianti 
paramg ma^iau i]sivysoiusioms pasaulio ]alims ir tiesiogiai prisi-
dedanti prie Tギkstantmeoio vystymosi tikslゼ ｲgyvendinimo. Patiems 
Lietuvos pilieoiams vystomojo bendradarbiavimo idyja dar nauja, 
jie ma^ai kg ^ino apie ]ig svarbig mギsゼ ]alies vykdomg veiklg, 
turimg atsakomyb{. Tik nedidely gyventojゼ dalis galytゼ ｲvardyti, 
kas yra vystomasis bendradarbiavimas, koks jo tikslas, kokie yra 
Tギkstantmeoio vystymosi tikslai, kokia jゼ svarba, kiek svarbi yra 
veikla, susijusi su taikos garantavimu, demokratijos plytra, eko-
nominiu augimu ir socialiniu stabilumu pasaulyje, skirtumo tarp 
i]sivysoiusiゼ ir besivystanoiゼ ]aliゼ ma^inimu, kokig paramg teikti 
ir ｲne]ti unikalゼ indylｲ ｲ ]ig sritｲ gali ir yra ｲsipareigojusi Lietuva. 

Europos konsensusas dyl vystymosi i]kyly vystomojo bendra-
darbiavimo plytojimg bei sgmoningumo ugdymg kaip naujus 
papildomus u^davinius ]vietimui. Norint u^auginti sgmoningg vi-
suomen{, bギtina jau mokykloje informuoti ir ]viesti apie vystomojo 
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai svarbg, tikslus, ai]kinti 
naudg, skatinti prisidyti prie ｲgyvendinimo. Esant nepakankamai 
informacijos sklaidai bei ]vietimui apie  ]ig sritｲ, atsiranda kliギoiゼ, 
trukdanoiゼ Lietuvos pilieoiams aktyviai prisidyti prie ekonominio 
augimo, socialinio stabilumo pasaulyje stiprinimo, skirtumゼ tarp 
i]sivysoiusiゼ ir besivystanoiゼ ]aliゼ ma^inimo bei besivystanoiゼ 
]aliゼ integravimo ｲ pasaulio ekonomikg.

Mokyti jaunimg apie vystomgjｲ bendradarbiavimg Lietuvoje, at-
kreipti dymesｲ ｲ pasaulines problemas ir skatinti juos pamatyti 
pasaulｲ kitomis akimis yra nepaprastai svarbu. Vis labiau susiju-
siame pasaulyje ]iandieniny jaunoji karta turi gebyti bendrauti ir 

bendradarbiauti su ̂ monymis i] ｲvairiゼ skirtingゼ kultギrゼ ir tradicijゼ. 
Jaunam ^mogui svarbu suprasti ir analizuoti mums artimo liki-
mo visuomenes, tokias kaip Ukrainos, Baltarusijos, Armynijos, 
Gruzijos ar Moldovos, ne tik i]mokti stiprinti savo ry]ius su sg-
junginininkais ir partneriais, bet ir geriau i]mokti demokratijos ir 
demokratinys partnerystys pamokas.

Pasaulyje beveik 800 milijonゼ ̂ moniゼ, tarp jゼ – 200 milijonゼ vaikゼ, 
kenoia dyl nuolatinys nevisavertys mitybos, o 20 proc. pasaulio 
gyventojゼ i]gyvena u^ ma^iau kaip vieng dolerｲ per dieng. Beveik 
visi jie, taip pat ir 90 proc. serganoiゼjゼ AIDS, gyvena besivystan-
oiose ]alyse. Negalime likti abejingi, kai ]alia mギsゼ egzistuoja 
tokios problemos, turime prisidyti prie demokratijos ir saugumo, 
skatinti ekonominius bei socialinius ry]ius su regiono valstybymis; 
didinti Lietuvos vaidmenｲ formuojant ir ｲgyvendinant tarptautiniゼ 
organizacijゼ politikg regione.

[i metodiny priemony, kurig sudaro kompaktiny plok]tely ir leidi-
nys, skirta mokytojams, vyresniゼjゼ klasiゼ moksleiviams, su jauni-
mu dirbantiems asmenims ir visiems besidomintiems vystomuoju 
bendradarbiavimu siekiant stiprinti ir plytoti jゼ sgmoningumg ir 
supratimg apie priklausymg unikaliam pasauliui, kuriame mes 
gyvename. Metodinyje priemonyje pateikiama teoriniゼ ^iniゼ, inte-
raktyviゼ u^siymimゼ pavyzd^iゼ, temゼ diskusijoms, ledlau^iゼ, kurie 
skatins diskutuoti ir kriti]kai vertinti paramg vystymuisi. 

Leidinio finansavimg parymy Lietuvos Respublikos u^sienio rei-
kalゼ ministerija.

Maloniai kvieoiame naudotis ]iuo metodiniu leidiniu!
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Vystomojo bendradarbiavimo politika – neatskiriama visゼ i]si-
vysoiusiゼ ]aliゼ u^sienio politikos dalis, kuria siekiama taikos, ska-
tinamas ekonominis augimas ir socialinis stabilumas pasaulyje, 
stengiamasi ma^inti skirtumus tarp i]sivysoiusiゼ ir besivystanoiゼ 
]aliゼ, integruoti besivystanoias ]alis ｲ pasaulio ekonomikg.1

Siekiant tギkstantmeoio vystymosi tikslゼ daug nuveikta ma^inant 
skurdg, didyja ra]tingumas ir ]vietimo galimybys mergaityms, ple-
oiasi ir gilyja demokratija, didyja supratimas apie aplinkos proble-
mas ir ̂ moniゼ domyjimasis globaliomis temomis. Deja, pastebimos 
ir prie]ingos tendencijos – stipryja nelygyby, globalaus vartojimo 
disbalansas, i]lieka atkaklus nenoras dalintis gerove ir gyvybei 
grysm{ keliantis badas. Korumpuotos karo ir finansゼ industrijos 
sukelia ^moniゼ pasiprie]inimg, taigi kyla grysmy taikai pasaulyje.2

Mūsų amžiuje skurdas nepanašus į jokį kitą. Jis 
siejamas ne su natūraliu stygiumi, kaip buvo 
anksčiau, o su  prioritetais, kuriuos turtingiausieji 
primeta pasauliui. Todėl modernieji beturčiai 
nesulaukia užuojautos... bet yra nurašomi kaip 
šiukšlės. XXI a. vartotojiška ekonomika pirmą kartą 
sukūrė kultūrą, kuriai elgeta nesukelia jokių jausmų.

John Berger3

Susirギpinimg kelianoios globalaus vystymosi tendencijos, kurios  
galytゼ bギti pakeistos da^nai be dideliゼ investicijゼ, jeigu pavyktゼ 
ｲveikti bendrg inerti]kumg ir neveiklumg. Todyl formuodama tarp-
tautinius santykius Europos Sgjunga vystomajam bendradarbiavi-
mui skiria daug dymesio. Ji yra did^iausia paramos teikyja, skirianti 

1 Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas. Prieiga internete:  
http://www.orangeprojects.lt/site/?page=10 

2  80:20 Development in an Unequal World. Prieiga internete:  
http://www.developmenteducation.ie/8020-extracts/01-introduction.pdf

3 Ten pat.

daugiau nei 50 proc. pasaulio paramos. Vien Europos Komisijai, 
2009 metais teko 13 proc. visos pagalbos srautゼ – 12,3 mln. eurゼ, 
kurie buvo paskirstyti programoms, remianoioms tギkstantmeoio 
vystymosi tikslus ir infrastruktギrai, klimato ir energetikos sek-
toriams, kurie ypao svarbギs tvariai plytrai.4 [i pagalba – vienas 
svarbiausiゼ instrumentゼ stiprininant Europos Sgjungos ｲtakg ir 
formuojant teigiamg Europos ｲvaizdｲ besivystanoiose ]alyse.

Europos Sejungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tiks-
las – prisidyti prie ekonominio ir socialinio vystymosi vargingose 
]alyse, nuosekliai integruoti ]ias ]alis ｲ pasaulin{ ekonomikg ir 
kovoti su skurdu. Bendrija prisideda prie demokratijos, ｲstatymo 
vir]enybys ir pagarbos ^mogaus teisyms ｲtvirtinimo. 2004 m. 
gegu^ys 1 d. ｲstojusi ｲ Europos Sgjungg, Lietuva taip pat tapo tarp
tautinys donorゼ bendruomenys nare ir prisideda prie bendrゼ tikslゼ 
ｲgyvendinimo.5

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika keliami tikslai 
prisidyti prie demokratijos, saugumo ir stabilumo erdvys kaimy-
niniuose regionuose plytojimo, aktyvinti politinius, kultギrinius, 
ekonominius ir socialinius ry]ius su regiono valstybymis, didinti 
Lietuvos vaidmenｲ formuojant ir ｲgyvendinant tarptautiniゼ organi-
zacijゼ politikg regione ir taip stiprinti Lietuvos nacionalinｲ saugumg.6 
Lietuva dvi]aliu pagrindu teikia pagalbg Afganistanui, Baltarusijai, 
Gruzijai, Moldovai, Ukrainai. Daugia]aliu pagrindu ir atsi^velgiant 
ｲ Europos Sgjungos prioritetus, dvi]aly ir tri]aly parama pagal 
galimybes teikiama ir kitゼ regionゼ ]alims, ypao skurd^iausioms 
Afrikos valstybyms. Lietuva teikia paramg demokratijos stiprinimo, 
^mogaus teisiゼ, gero valdymo ir ｲstatymo vir]enybys, ekonominys 
plytros, eurointegracijos procesゼ bei administraciniゼ gebyjimゼ sti-
prinimo sektoriuose. U^ Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo po-
litikos ｲgyvendinimg bei koordinavimg atsakingas U^sienio reikalゼ 
ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai 
departamentas. 2007 m. taip pat buvo ｲsteigta Nacionaliny nevy-
riausybiniゼ vystomojo bendradarbiavimo organizacijゼ platforma 
(toliau NNVBO platforma), kuri vienija vystomojo bendradarbiavimo 
srityje dirbanoias organizacijas i] Lietuvos. NNVBO platforma siekia 
aktyviai dalyvauti formuojant ir ｲgyvendinant vystomojo bendra-

4 EU Contribution to the Millennium Development Goals. Some key results from European 
Commission programmes. 2010. European Commission. Prieiga inernete: http://ec.europa.
eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/188a_mdg_en.pdf

5 Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas. Prieiga internete: http://www.orangeprojects.lt/
site/?page=10 

6	 Lietuvos	Respublikos	U_sienio	reikalゾ	ministerija.	Lietuvos	vystomojo	bendradarbiavimo	
politika. Prieiga internete: https://www.urm.lt/index.php?4062680522 

bendradarbiavimasVystomasis
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darbiavimo (toliau – VB) politikg Lietuvoje ir Europos Sgjungoje, sti-
printi VB srityje dirbanoiゼ organizacijゼ gebyjimus ir kompetencijas, 
atstovauti savo naryms Europos Sgjungos ir Lietuvos institucijose, 
formuoti vie]gjg nuomon{ apie vystomgjｲ bendradarbiavimg ren-
giant visuomenys informavimo ir ]vietimo kampanijas.7

Atsi^velgiant ｲ naujausias vystomojo bendradarbiavimo politikos 
tendencijas tarptautinyje ir ES arenoje ir siekiant veiksmingesnio 
]ios politikos ｲgyvendinimo Lietuvoje ir vykdyti prisiimtus tarp-
tautinius ｲsipareigojimus, 2012 metais LR Vyriausybys sprendimu 
Vystomojo bendradarbiavimo (VB) ir humanitarinys pagalbos ｲsta-
tymo projektas buvo perduotas svarstyti LR Seimui, kuris ｲstatymg 
priymy 2013 m. gegu^ys 16 dieng. [iuo, VB politikg reglamen-
tuojanoiu dokumentu, siekiama prisidyti prie politiniゼ, ekonomi-
niゼ, socialiniゼ ir kultギriniゼ ry]iゼ stiprinimo, Lietuvos visuomenys 
informavimo ir ]vietimo apie vystomgjｲ bendradarbiavimg, o taip 
pat prie demokratijos, saugumo ir stabilumo, tvaraus vystymosi 
skurdo ma^inimo pasaulyje.

Pasaulio skurdas ir nelygybw
Prie] dvide]imt metゼ kra]tutinis skurdas daugelyje regionゼ buvo 
plaoiai paplit{s rei]kinys. Azijoje ir U^sacharys Afrikoje daugiau nei 
pusy gyventojゼ 1990 metais gyveno ma^iau nei u^ 1,25 JAV dolerio 
per dieng.8 Nuo ketvirtadalio iki pusys visゼ vaikゼ ]iuose regionuose 
turyjo nepakankamg svorｲ, Afrikoje mokyklg lanky tik pusy vaikゼ.9 
[iuo metu padytis yra pasikeitusi. Afrikoje ]ie pokyoiai vyksta lyoiau, 
taoiau Rytゼ Azijoje pasiektas ^enklus progresas. Nepakankamg 
svorｲ turi 24 vaikai i] de]imties. Trys ketvirtadaliai vaikゼ Afrikoje 
lanko mokyklg, o daugelyje Azijos ]aliゼ mokosi devyni i] de]imties 
vaikゼ.10 Taoiau, nepaisant ]ios pa^angos, pripa^ｲstama, kad vis dar 
nepriimtinai daug ^moniゼ kenoia nuo ekstremalaus skurdo.

Pasaulio skurdo ir nelygybys problema yra itin didely ir ma^a tuo 
pat metu. Absoliutus skurdas nustatomas pagal tai, kokie yra mini-
malギs poreikiai, bギtini i]gyventi. [iuo apibry^imu daroma prielaida, 
kad egzistuoja minimalギs standartai, ^emiau kuriゼ gyvenantys 

7	 Plapiau	apie	NNVBO	platformos	veiklh	galima	su_inoti	internete:	 
http://www.pagalba.org/lt/apie_mus 

8 Melamed, C. (2012) After 2015: Contexts, Politics and Processes for a Post-2015 Global 
Agreement	on	Development.	London:	Overseas	Development	Institute.

9 Norton,	Andrew	and	Rogerson,	Andrew	(2012)	“Inclusive	and	sustainable	development:	
challenges, opportunities, policies and partnerships”. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 
DANIDA/	International	Development	Cooperation.

10 Melamed, C. (2012) After 2015: Contexts, Politics and Processes for a Post-2015 Global 
Agreement	on	Development.	London:	Overseas	Development	Institute.

^monys laikomi varg]ais. Vienas i] da^niausiai naudojamゼ rodikliゼ 
yra pajamゼ lygis: jei asmens ar ]eimos pajamos nukrenta ^emiau 
tam tikro lygio, laikomo minimaliu, reikalingu tinkamoms gyveni-
mo sglygoms palaikyti, toks asmuo ar ]eima laikoma vargingais.

Esant santykiniam skurdui, tam tikros grupys padytis yra nu-
statoma ir i]matuojama lyginant su kitais tos paoios aplinkos, 
bendruomenys ar valstybys gyventojais. Todyl i]sivysoiusiame 
pasaulyje varg]u laikomo asmens pajamos gali bギti didesnys nei 
to, kuris nei]sivysoiusioje valstybyje laikomas pasiturinoiu. Skurdo 
reik]my priklauso nuo kiekvienos pasaulio valstybys ir regiono 
paprooiゼ, standartゼ ir vertybiゼ. Taigi skurdo sampratoje atsiranda 
ir kultギrinis aspektas.

Taoiau ^monys, kurie negali pasinaudoti pa^anga, nyra atsitiktinai 
pasiskirst{ visuomenyje. Jie, kaip taisykly, priklauso etniniゼ ma-
^umゼ ar religinyms grupyms, kurios gyvena atokiose vietovyse ir 
patiria diskriminacijg. Negalia – dar viena plaoiai paplitusi ir igno-
ruojama nelygybys prie^astis. UNESCO apskaioiavimu, kas treoias 
i] ma^daug 75 mln. vaikゼ, kurie nelanko mokyklos, turi negalig.11 
Moterゼ ir mergaioiゼ padytis ]iose socialiai atskirtose grupyse da^-
nai yra blogesny nei vyrゼ ir berniukゼ. Ypao didelｲ susirギpinimg kelia 
tai, kad auga skaioius ^moniゼ, kurie yra ｲkalinami chroni]kame 
skurde dyl diskriminacijos, atskirties ir galimybiゼ visuomenyje 
trギkumo.12 Todyl vertinant i] ^moniゼ gyvenimo perspektyvos, ga-
lima teigti, kad skurdas yra be galo didely problema. Jis ir badas 
tampa treodalio visゼ miroiゼ ir did^iosios dalies netekoiゼ, ligゼ ir 
kanoiゼ pasaulyje prie^astimi.13

Taoiau ekonominiu po^iギriu skurdo ir nelygybys problemos yra 
gluminanoiai ma^os. Pavyzd^iui, norint i]gelbyti 529 000 moterゼ, 
kurios kiekvienais metais mir]ta dyl ny]tumo komplikacijゼ, gim-

dydamos ar tuoj po gimdymo, gyvyb{, reikytゼ 1,2 mlrd. JAV doleriゼ, 
o tai yra ma^iau nei kainuoja vienas Stealth bombone]is. Siekiant 
suma^inti 2–3 metゼ am^iaus vaikゼ mirtingumg, per metus reikytゼ 
7,5 mlrd. JAV doleriゼ, o u^tikrinti ]varaus vandens tiekimg ir sani-
tarin{ sistemg visiems pasaulio gyventojams – 7 mlrd. JAV dole-
riゼ. Tuo tarpu 2007 metais krギtゼ padidinimo, riebalゼ nusiurbimo, 

11	 UNESCO	(2008)	Education	Sector	Newsletter.	Prieiga	internete:	http://portal.unesco.org/
education/en/ev.php-URL_ID=58447&URL_DO=DO_	TOPIC&URL_SECTION=201.html

12	 Norton,	Andrew	and	Rogerson,	Andrew	(2012)	“Inclusive	and	sustainable	development:	
challenges, opportunities, policies and partnerships”. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 
DANIDA/	International	Development	Cooperation.

13	 80:20	Development	in	an	Unequal	World.	Prieiga	per	interneth:	 
http://www.developmenteducation.ie/8020-extracts/01-introduction.pdf 
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nosies, akiゼ vokゼ formavimo ir pilvo patempimo operacijoms buvo 
i]leista 12,4 mlrd. JAV doleriゼ.14

[iandien daugiau nei 80 proc. visゼ ^moniゼ gyvena vadinamosiose 
treoiojo pasaulio ]alyse, kur kas antram tenka ma^iau nei 2 JAV 
doleriai per dieng. Turimi i]tekliai pasaulyje paskirstomi nevienodai. 
1,2 milijardo neturtingiausiゼ ̂ moniゼ tenka 1 proc., o vienam milijar-
dui turtingiausiゼjゼ – 72 proc. pasaulinio vartojimo.15 Viena ]imtoji 
pasaulio i]tekliゼ dalis tenka 57 proc. planetos gyventojゼ, o 1 proc. 
turtingiausiゼjゼ kontroliuoja 40 proc. turto. Pasaulio turtingieji pa-
lieka taip pat gilゼ ekologinｲ pydsakg. Jゼ suvartojami i]tekliai (pvz., 
nafta, metalas) ir paliekamos ]iuk]lys (pvz., plastikas, ]iltnamio 
efektg sukelianoios dujos) vienam asmeniui sudaro 32 santykinius 
vienetus, o vieno neturtingo asmens gamtai padaroma ̂ ala sudaro 
1 santykinｲ vienetg.16 [i nelygyby nyra atsitiktiny – jg sukuria ir 
palaiko tvarumo neu^tikrinanoios tarptautinys raidos tendencijos, 
kai nesiimama veiksmingゼ priemoniゼ keisti esamos padyties. Todyl 
pasaulio bendruomeny raginama permgstyti paoig „vystymosi“ 
sgvokg, atsisakyti priklausomybys tarp turtingゼ ir neturtingゼ ]aliゼ 
pabry^imo ir plytoti naujo tipo, lygiavert{ partneryst{.17

Padytis galytゼ i] esmys pasikeisti, jeigu dauguma ̂ moniゼ kryptingai 
siektゼ permainゼ. [iuolaikinｲ pasaulｲ kuria ne tik ekonomika ir politika. 
Jo tvarkg formuoja ir kiti aspektai. Pavyzd^iui, informacija, kuri gali 
bギti sgmoningai klaidinanti, arba susvetimyjimu grind^iami santykiai, 
pasirei]kiantys abejingumu, baime ir sumi]imu. Todyl da^nai sunku 
bギna ｲ^velgti sgsajas tarp savo gerovys ir kitゼ ̂ moniゼ skurdo, nesai-
kingo vartojimo ir nepritekliaus, „jゼ“ ir „mギsゼ“. Da^nai manoma, kad 
pasikeitimai nyra galimi, nepaisant pa^angos, kurig ^monija jau yra 
pasiekusi kelyje ｲ taikesnｲ ir socialiai teisingesnｲ sambギvｲ.

Siekiant pa^angiゼ pokyoiゼ, ]vietimui tenka ypao svarbus vaidmuo. 
Jis turi ne tik nu]viesti esamg padytｲ, bet ir reaguoti ｲ nenorg jg 
keisti. Vystomasis ]vietimas nyra paprasoiausias faktゼ perteiki-
mas. Jis, siejamas su vertybymis ir jausmais, ｲprasmina ne vien 
teis{ ^inoti, bet ir teis{ bei poreikｲ nesutikti. Svarbu ne tik tai, kg 

14 Ten pat.
15	 A	New	Global	Partnership:	Eradicate	Poverty	and	Transform	Economies	through	Sustainable	

Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 
Development	Agenda.	(2013)	United	Nations.

16	 80:20	Development	in	an	Unequal	World.	Prieiga	per	interneth:	 
http://www.developmenteducation.ie/8020-extracts/01-introduction.pdf

17	 Norton,	Andrew	and	Rogerson,	Andrew	(2012)	“Inclusive	and	sustainable	development:	
challenges, opportunities, policies and partnerships”. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 
DANIDA/	International	Development	Cooperation.

^inome, ar kaip jauoiamys dyl to, kg su^inojome, bet ir tai, kg 
darome, kad situacija bギtゼ pakeista.

Vystomasis švietimas – tai aktyvus solidarumo, 
lygybės, įtraukties ir bendradarbiavimo vertybėmis 
paremtas mokymas(is), kuris formuoja bendrą 
suvokimą apie tarptautinius tvarios žmonių raidos 
prioritetus, gilina globalių problemų supratimą ir 
skatina dalyvauti žiniomis pagrįstuose veiksmuose.18

Vystomojo švietimo tikslas – motyvuoti ̂ mones kovai su pasau-
liniu skurdu ir atskirtimi, kuriant teisingesn{ ir tvarig nacionalin{ 
ir tarptautin{ ekonomikos, socialin{ ir gamtos apsaugos politikg, 
grind^iamg ^mogaus teisiゼ nuostatomis. Tarptautiniu mastu su-
tariama, kad ekonominｲ, socialinｲ ir gamtos tvarumg skatinanoios 
priemonys turi bギti ｲgyvendinamos neatidyliotinai.

Siekdama pasaulio vizijos, kur kiekvienas gali pasitelkti ]vietimo 
teikiamas galimybes, kad su^inotゼ apie nuostatas ir tvarig ateitｲ u^-
tikrinantｲ gyvenimo bギdg, Jungtiniゼ Tautゼ organizacija 2005–2014 
metus paskelby pasauliniu „[vietimo darniam vystymuisi de]im-

tmeoiu“, kurio pagrindinys temos apima19 lyoiゼ lygybys, kultギrゼ 
ｲvairovys, sveikatos skatinimo, taikos ir ̂ moniゼ saugumo, aplinkos, 
tvarios urbanizacijos, kaimo plytros, tvaraus vartojimo klausimus.

Siekiant vieningos Europos plytros strategijos, 2007 metais 
buvo suformuota vystomojo ]vietimo ir informuotumo didinimo 
struktギra, padedanti siekti Europos susitarimo dyl vystymosi20, 
kuriame pabry^iama, kad „... ES skirs ypatingg dymesｲ vysto-
majam ]vietimui ir ES pilieoiゼ sgmoningumo ugdymui“. Kitas 
svarbus dokumentas Europos susitarimas dyl vystymosi: vysto-
mojo ]vietimo ir informuotumo didinimo indylis21 buvo parengtas 
bendradarbiaujant ES valstybiゼ nariゼ, nevyriausybiniゼ organizacijゼ 

18	 Toolkit	for	Engaging	Local	Society	in	Sustainable	Development	DEVELOPMENT	EDUCATION	
SUMMER	SCHOOL	2012	CHANGE	LAB:	Engaging	Local	Society	in	Sustainable	Development.	
DEEEP - Developing Europeans’ Engagement for the Eradication of Global Poverty and 
FoRS – Czech Forum for Development Cooperation

19 Daugiau informacijos internete: www.unesco.org/education/desd/ 
20 Joint Statement by the Council and the representatives of the Governments of the Member 

States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission on 
European Union Development Policy (2005) The European Consensus, 14820/05, 22 
November	2005,	Brussels.	Prieiga	internete:	http://www.fp7.org.tr/tubitak_content_
files//268/dokumanlar/eu-consensus-d evelopment.pdf 

21 Joint Statement (2007) The European Consensus on Development: The contribution of 
Development	Education	&	Awareness	Raising.	Prieiga	internete:	http://www.deeep.org/
fileadmin/user_upload/downloads/Consensus_on_DE/DE_Consensus-EN.pdf	

8 N U O  T E O R I J O S  I K I  P R A K T I K O S



(NVO), Europos Komisijos, Europos Parlamento, Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plytros organizacijos (EBPO) ir Europos Tarybos 
atstovams. Bendras parei]kimas tapo pirmgja vystomojo ]vietimo 
ｲgyvendinimo strategija vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygiu. Pagrindinis jo tikslas – didinti ^moniゼ suvokimg apie pa-
saulio tarpusavio ry]io, problemas ir jゼ supratimg, formuojant 
pasaulinys atsakomybys etosg, skatinti aktyvゼ ^moniゼ dalyvavi-
mg sprend^iant visuotinius klausimus ir imtis ^inojimu, kriti]ku 
vertinimu pagrｲstゼ ir teigiamゼ veiksmゼ besikeioianoiame pasau-
lyje. Susitarimu taip pat siekta padidinti susidomyjimg bendrais 
tarptautiniais klausimais ir stiprinti bendradarbiavimg tarp ｲvairiゼ 
suinteresuotゼjゼ ]aliゼ. Dokumente pabry^iama, kad vystomasis 
]vietimas turytゼ bギti geriau integruotas ｲ esamas neformalaus ir 
formalaus ]vietimo struktギras, remtis valstybys ir nevalstybiniゼ 
organizacijゼ bendradarbiavimu ir daryti didesnｲ poveikｲ visuomenei.

2010 metais buvo atlikta lyginamoji Susitarimo vykdymo rezultatゼ 
ap^valga,22 kuri suteiky informacijos apie vystomojo ]vietimo poli-
tikg ir praktikg 28 Europos ]alyse ir leido palyginti jose taikomゼ sis-
temゼ veiksmingumg. Tyrimas parody, kad tose ]alyse, kur vykdant 
vystomgjｲ ]vietimg glaud^iai bendradarbiauja ｲvairios institucijos, jo 
kokyby yra auk]tesny ir daro didesnｲ poveikｲ. Tyrimg atlik{ moksli-
ninkai atkreipy dymesｲ, kad siekiant vystomojo ]vietimo strategijos 
ｲgyvendinimo veiksmingumo, ｲskaitant mokyklines ugdymo pro-
gramas, lyderio vaidmenｲ turytゼ prisiimti atsakingos ministerijos ir 
institucijos. Siekiant visi]kos vystomojo ]vietimo kokybys, jis turytゼ 
bギti vertinamas kaip neatsiejama gilaus demokratinio proceso dalis, 
bendros pasaulinys atsakomybys ir darnios ateities bギtinyby.23

22 European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education (2010) European 
Development	Education	Monitoring	Report	“DE	Watch”.	Prieiga	internete:	http://www.deeep.
org/fileadmin/user_upload/downloads/MSH_group/DE_Watch.pdf

23	 Lappalainen,	Rilli	(2010)	“The	European	Consensus	on	development	education:	From	scratch	
to	implementation	and	monitoring”,	Policy&Practice.	A	Development	Education	Review,	Issue	
11. Prieiga internete: http://www.developmenteducationreview.com/issue11-perspectives2

 
 
Tvarios plytros samprata apibギdina po^iギrｲ ｲ planavimg ir spren-
dimゼ priymimg, kai siekiama suma^inti socialinius, ekonominius 
skirtumus ir apsaugoti aplinkg.

Tvari plėtra – tai „…plėtra, kuri tenkina 
dabartinių kartų poreikius, išsaugodama galimybes 
būsimoms kartoms tenkinti savuosius“. 24

Tvari plytra siejama su veiksmais, pagrｲstais ilgalaike vizija ir api-
ma ^moniゼ veiksmus, kuriais siekiama gerinti dabarties ir bギsimゼ 
kartゼ gyvenimo kokyb{, u^tikrinant planetos galimybes i]saugoti 
gyvybys ｲvairov{. [ie veiksmai turi bギti grind^iami demokratijos, 
ｲstatymゼ vir]enybys ir pagarbos pagrindinyms teisyms principais, 
ｲskaitant laisv{, lygias galimybes ir kultギrゼ ｲvairov{. Jie turi skatinti 
u^imtumg, besiremiantｲ ]vietimu, naujovymis, taip pat socialinys ir 
teritorinys sanglaudos bei ^moniゼ sveikatos ir aplinkos apsaugos 
nuostatomis.25

Tvarios plytros principus sudaro trys pagrindiniai aspektai, arba 
ramsoiai, – aplinkos, ekonominis ir socialinis. Aplinka suvokiama 
kaip bギtinas tvarios plytros pagrindas. Ekonomika – kaip priemo-
nダ jai u^tikrinti, o geras gyvenimas visiems (socialinis aspektas) 
laikomas tvarios plytros siekiu.

Aplinka – tvarios plwtros pagrindas
¥moniゼ veikla palieka gilゼ pydsakg gamtinyje aplinkoje, eikvo-
dama i]teklius, keisdama kra]tovaizdｲ ir darydama poveikｲ kli-
matui. Pirmieji klimato kaitos padariniai jau matomi pasaulyje ir 
Europoje. Mokslininkai pa^ymi, kad per praeitg ]imtmetｲ vidutiny 

24	 Mグsゾ	bendra	ateitis;	Brundtlando	komisija,	1987	m
25	 Tvarios	plztros	politika	ir	vadovas.	EEE	finansinis	mechanizmas	ir	Norvegijos	finansinis	

mechanizmas. Prieiga internete: http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/europos_ekon_
erdves_parama/Tvarios_pletros_vadovas.pdf 
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oro temperatギra pakilo ma^daug 0,75 ＦC. Manoma, kad per ]ｲ 
am^iゼ ji toliau kils 1,1–6,4 ＦC, jeigu ]alys su i]vystyta pramone ne-
siims veiksmゼ, padedanoiゼ suma^inti ]iltnamio efektg sukelianoiゼ 
dujゼ (pavyzd^iui, anglies dvideginio) koncentracijg atmosferoje.

Daug anglies dvideginio į atmosferą patenka 
degant iškastiniam kurui, išgaunant 
gamtines dujas, pramoniniu būdu rafinuojant 
aliejų, gaminant geležį, plieną, cementą 
ir amoniaką. Teršalus taip pat išmeta 
automobiliai, sunkvežimiai, laivai, lėktuvai, 
patalpų šildymo įrenginiai. Dėl kertamų 
miškų mažėja Žemės gebėjimas natūraliai 
įsisavinti anglies dvideginio perteklių, todėl 
jo koncentracija vis didėja atmosferoje.

Dyl klimato kaitos ]yla vandenynai, pleoiasi jゼ tギris. Poliariniゼ le-
dynゼ u^klotai tirpsta ir traukiasi. Dyl to kyla jギros lygis, pasiglem^-
damas ^emumas ir salas. Klimato permainos vyksta labai greitai, 
todyl daugeliui augalゼ ir gyvギnゼ rギ]iゼ sunku susidoroti su ]iais 
i]]ギkiais. Jeigu vidutiny oro temperatギra pakils dar 1,5–2,5 ＦC, tai 
apie 20–30 proc. ]iuo metu ^inomゼ augalゼ ir gyvギnゼ rギ]iゼ i]nyks. 
Prognozuojama, kad ateityje poveikis klimatui stiprys, o tai rei]kia, 
kad ekstremalギs meteorologiniai rei]kiniai, pavyzd^iui, kar]oio 
antplギd^iai, sausros, liギtys, sniego ir smylio audros ar potvyniai bus 
da^nesni ir stipresni. Visa tai kelia rimtg pavojゼ gamtai, ̂ moniゼ gy-
vybei ir ekonomikos vystymuisi, nuo kuriゼ priklauso mギsゼ gerovy.

Klimato kaita daro ne vienodg ｲtakg regionams ir skirtingoms 
gyventojゼ grupyms. Besivystanoios ]alys patiria did^iausig nei-
giamo, staigaus, nekontroliuojamo ir negrｲ^tamo poveikio tiki-
myb{. 1970–2008 metゼ laikotarpiu net 95 proc. visゼ su gamtos 
nelaimymis susijusiゼ miroiゼ ｲvyko besivystanoiose ]alyse.26 Lyoiゼ 
po^iギriu klimato kaitos pasekmys taip pat nyra vienodos. Kiek 
supaprastinus galima teigti, kad vyrai daro didesnｲ poveikｲ klimato 
kaitai, kurios pasekmes labiau pajunta moterys. Viena to prie^as-
oiゼ – naudojimosi transportu ｲprooiai.

26	 Global	CCS	Institute.	The	climate	change	challenge.	 
Prieiga internete: http://www.globalccsinstitute.com/publications/global-status-ccs-2012/
online/47961?gclid=CJX08s7k2LUCFQtY3godTGIA0A	

Transportas ir naudojimosi juo tendencijos yra svarbi diskusijゼ 
apie klimato kaitg sritis. nia matomi ry]kギs lyoiゼ skirtumai, nes 
moterゼ ir vyrゼ ｲprooiai skiriasi – naudojamos kitokios transporto 
priemonys, va^inyjama skirtingais mar]rutais ir skiriama tam 
nevienodai laiko. Transporto naudojimo tyrimai parody, kad vyrai 
paprastai keliauja didesniais atstumais ir labiau nei moterys link{ 
vairuoti automobilｲ. Tuo tarpu moterys da^niau naudojasi vie]uoju 
transportu. Vyrai paprastai keliauja nuo namゼ iki darbo, o moterys 
aplanko ｲvairios paskirties vietas, pavyzd^iui, vyksta i] namゼ ｲ 
dar^elｲ ir darbg, i] darbo ｲ parduotuv{, atgal ｲ dar^elｲ ir namo. Vyrai 
turi daugiau ekonominys galios, todyl lengviau ｲsigyja automobilｲ ir 
vairuotojo pa^ymyjimg. Taoiau ]ios tendencijos palaipsniui keioiasi, 
nes moterys vis aktyviau dalyvauja darbo rinkoje, tad jaunos mote-
rys vis da^niau turi vairuotojo pa^ymyjimg ir da^niau nei vyresnys 
gali ｲsigyti automobilｲ.27

Kitas klausimas, ｲ kurｲ atkreipia dymesｲ ekspertai, yra mitybos 
ｲprooiai. Atlikus tyrimus paai]kyjo, kad vyrai yra labiau nei moterys 
link{ vartoti mysg, o jos gamyba daro tokｲ pat neigiamg poveikｲ 
aplinkai kaip ir transportas. Taoiau skirtumai pastebimi ne tik tarp 
moterゼ ir vyrゼ. Jie ^enklギs ir tarp skirtingg am^iゼ, etnin{ kilm{, 
i]silavinimg ir pajamas turinoiゼ ^moniゼ.28

18 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų sukuria gyvulininkystė.

Danijoje vyrai per dieną suvartoja 
vidutiniškai 135 g mėsos.

Danijoje moterys per dieną suvartoja 
vidutiniškai 81 g mėsos.

Kinijoje vienam asmeniui tenka 
52 g mėsos per dieną.

Ganoje vienas žmogus per dieną 
vidutiniškai suvartoja 10 g mėsos.

Sprend^iant aplinkosaugos klausimus tenka ｲveikti sudytingg 
problemg – kaip tenkinti ]iuolaikinius ^moniゼ poreikius ma^i-
nant jゼ veiklos poveikｲ gamtai. Tai – kompleksi]kas, naujゼ idyjゼ 

27 Focus: Gender equality and climate change. Prieiga internete: http://www.nikk.no/filestore/
Publikasjoner/NIKK_magasin/nikkmag2-09_finale.pdf

28 Ten pat .
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reikalaujantis u^davinys, kurio siekiamyby – gamtinys aplinkos, 
ｲskaitant i]teklius ir procesus, apsauga ir pusiausvyros palaiky-
mas. Labai svarbu riboti pasaulinｲ at]ilimg, stabdyti biologinys 
ｲvairovys nykimg, kontroliuoti ir riboti cheminiゼ ter]alゼ kiekius ir 
grｲ^ti prie natギraliゼ maistiniゼ med^iagゼ ciklゼ.

Aplinka yra bet kokios tvarios plytros pagrindas. Jei klimatas ne-
teks dabartinys pusiausvyros, jokiゼ sukauptゼ ekonominiゼ i]tekliゼ 
nepakaks siekiant sukurti saugゼ gyvenimg. Todyl ekonomi]kai 
i]sivysoiusiゼ valstybiゼ vyriausybyms ir visuomenyms tenka di-
d^iuly atsakomyby ir ypao svarbus vaidmuo u^tikrinant gamtos 
tvarumg. [ios nuostatos svarbu laikytis plytojant ir vystomgjｲ 
bendradarbiavimg.

Ekonomika tvariai plwtrai
Ekonomika – svarbus tvarios plytros aspektas, leid^iantis kurti 
prielaidas kovai su skurdu. Taoiau tai pasakytina ne apie bet ko-
kias verslo iniciatyvas. Palankus plytrai yra tik toks ekonomikos 
augimas, kuris ne^aloja gamtos ir nenuskurdina vietos bendruo-
meniゼ. Todyl ｲvairギs rinkos mechanizmai turi bギti diegiami taip, 
kad skatintゼ tvarumg, o ne jｲ trikdytゼ.

Sutariama, kad privatus verslas skatina ekonomikos augimg ir 
da^nai vadinamas jos varikliu. Jis leid^ia kurti darbo vietas, atveria 
galimybes smulkioms ｲmonyms, o tai savo ruo^tu padeda ma^inti 
skurdg. Europos Sgjungos ]aliゼ vyriausybys atsigr{^ia ｲ ]ｲ sektoriゼ, 
norydamos subalansuoti ribotus vystomojo bendradarbiavimo 
fondus, ma^inti didyjantｲ finansavimo ir investicijゼ atotrギkｲ. Vis 
da^niau verslas minimas kaip svarbus, vystymgsi skatinantis 
veikyjas. Taoiau pagrindinis jo tikslas – pelnas, o skurdo ma^ini-
mas jam rギpi kur kas ma^iau.29 Todyl verslo iniciatyvas vystomojo 
bendradarbiavimo po^iギriu tenka vertinti atsargiai. [is sektorius 
turi teigiamo potencialo, bet gali daryti ir neigiamg ar net ^lugdantｲ 
poveikｲ. Gerゼ didelio finansinio mgsto pavyzd^iゼ rasti sunku, taoiau 
^inoma daug smulkiゼ iniciatyvゼ, i] kuriゼ verta mokytis.30 

Pavyzd^iui, [vedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo 
agentギra (SIDA) paragino verslo atstovus imtis veiksmゼ, sparti-
nanoiゼ Tギkstantmeoio vystymosi tikslゼ ｲgyvendinimg. Iniciatyva 
siekiama skatinti ｲmones kurti daugiau integruoto verslo iniciatyvゼ. 

29	 Background	paper.	Private	Sector	special	Event	10	December	2012.		European	NGO	
confederation	for	relief	and	Development.	CONCORD.

30 Background paper. Private Sector Event 10 December 2012.	European	NGO	confederation	for	
relief	and	development	CONCORD.

Bendroviゼ iniciatyvos ｲrody, kad pelningas verslas gali pasiekti 
vystymosi tikslゼ, pavyzd^iui, sukurti geresnes gyvenimo sglygas 
neturtingiesiems ^monyms arba i]plysti naudojimosi prekymis 
ir paslaugomis galimybes. Verslas gali sukurti rinkas ir verslo 
galimybes ten, kur pagrindiniゼ prekiゼ ir paslaugゼ trギksta. Taoiau 
tam, kad jo veikla prisidytゼ prie vystymosi tikslゼ, verslo iniciatyvos 
turi bギti ne tik komerci]kai perspektyvios, bet tuo paoiu suteikti 
skurstantiems ^monyms prieigg prie prekiゼ, paslaugゼ ir pragy-
venimo ]altiniゼ.31

KAI KURIE ｱMONIズ, ATSILIEPUSIズ ｱ SIDA INICIATYVf, 
ｱSIPAREIGOJIMAI:

 Æ Per 400 Sorridents klinikゼ Brazilijoje iki 2016 metゼ suteiks 
dantゼ prie^iギros paslaugas beveik vienam milijonui ma^as 
pajamas turinoiゼ ^moniゼ.

 Æ IKEA grupys [vedijoje i]sikyly tikslg iki 2015 metゼ u^tikrinti, 
kad visuose jos gaminiuose bギtゼ naudojama tik medvilny, 
visi]kai atitinkanti Geresnys medvilnys iniciatyvos (angl. 
Better Cotton Initiative) reikalavimus. Kaip ]ios iniciatyvos 
dalｲ, IKEA planuoja taip pat visame pasaulyje didinti tvarios 
medvilnys prieinamomis kainomis paklausg.

 Æ Indijoje per ateinanoius penkerius metus, 80 000 ]eimゼ bus 
suteiktos motinos ir vaiko sveikatos prie^iギros paslaugos, 
3050 proc. ma^esnymis nei ｲprasta kainomis  ma^osiose 
Life Spring ligoninyse.

 Æ Tikimasi, kad Mozambike kiekvienais metais bus i]saugota 
4000 hektarゼ vietinio mi]ko, kai vietoj malkゼ ]eimos maisto 
gaminimui pradys naudoti etanolio kurg, kurｲ gamina 
CleanStar Mozambique.32

Vertinant verslo ｲtakg darniai plytrai visゼ pirma turi bギti atsi^velgta ｲ 
neturtingゼ moterゼ ir vyrゼ poreikius. ｱmonys gali daryti ne tik tiesio-
ginｲ poveikｲ, pavyzd^iui, kurti darbo vietas, mokyti atlyginimus, bet 
ir netiesiogin{ ｲtakg, pavyzd^iui, siギlydamos prekes, paslaugas ir 
ugdydamos neturtingoms bendruomenyms reikalingus gebyjimus, 

31	 SIDA.	Global	projects	and	cases.	Inclusive	business	brings	development.	Prieiga	internete:	
http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Global-development-interventions/
project-examples/Inclusive-business-brings-development-/	

32	 SIDA.	Global	projects	and	cases.	Inclusive	business	brings	development.	Prieiga	internete:	
http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Global-development-interventions/
project-examples/Inclusive-business-brings-development-/
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arba sg^iningai mokydamos mokesoius, kurie sustiprina biud^eti-
nius vyriausybiゼ pajygumus.

Verslo sektorius yra sudytingas, nehomogeni]kas darinys tiek 
i]sivysoiusiose, tiek besivystanoiose ]alyse. Jｲ sudaro tarptautinys 
korporacijos, stambios, vidutinys, smulkios ir labai smulkios ｲmo-
nys, kuriゼ veikla gali bギti plytojama vietos ar tarptautiniu mastu, 
todyl ir teigiamas ar neigiamas poveikis ekonomikai, ^moniゼ gy-
venimui skiriasi priklausomai nuo jゼ dyd^io ar veiklos pobギd^io. 
Tarptautinys korporacijos yra paoios ｲtakingiausios. Todyl kai joms 
leid^iama konkuruoti su smulkiomis ar vidutinymis ｲmonymis, 
galios pusiausvyra sutrikdoma. Tai lemia nelygias verslo subjektゼ 
galimybes ir pa^eid^ia tvarios plytros principus.

Verslas gali ir paskatinti, ir pakenkti 
tvariai plėtrai. Paradoksalu, bet 
mažiau įtakingi subjektai turi didesnį 
potencialą skatinti tvarią plėtrą.

Ekonominis augimas gali skatinti tvarig plytrg, taoiau nyra pakan-
kamas pats savaime. Jis turi aprypti visas visuomenys grupes ir 
remtis sg^iningumo bei ekologi]kumo principais. Ne bet kokia 
ekonominy pa^anga skatina skurdo nykimg ir prisideda prie ge-
rovys didyjimo. 1990–2001 metゼ laikotarpiu vienam asmeniui 
pasaulyje tenkantis 100 JAV doleriゼ vertys ekonominis augimas 
padyjo suma^inti skurdg, kai gyvenama ma^iau nei u^ 1 JAV do-
lerｲ per dieng, tik 0,60 JAV dolerio.33 Tvarus ekonominis augimas 
neturytゼ palaikyti ir juo labiau didinti esamos nelygybys, todyl 
bギtinos priemonys, padedanoios i]vengti nelygybys sustiprinimo. 
Tvaraus ekonominio augimo samprata yra labiau kompleksiny nei 
tiesiog darbo vietゼ kギrimas ir apima platゼ ̂ moniゼ poreikiゼ spektrg.

Verslo struktギros nyra homogeni]kos, todyl ir poveikis vystymuisi 
nyra vienodas. Labai smulkios ｲmonys neturtingose ]alyse yra 
paoios svarbiausios veikyjos. ｱkurdami jas ^monys, ypao mote-
rys, gali u^siimti veikla, kurig geba atlikti ir susikurti geresnes 
gyvenimo sglygas. Kai dyl i]silavinimo ar ｲgギd^iゼ trギkumo vyrai ir 
moterys turi ribotas galimybes dalyvauti formalioje darbo rinkoje, 
]ios ｲmonys atlieka svarbゼ vaidmenｲ suteikdamos i]teklius ir 
u^tikrindamos saugumg. Todyl kovojant su skurdu svarbu skatinti 
ypao smulkiゼ (mikro) ｲmoniゼ steigimgsi.

33 Background paper. Private Sector Event 10 December 2012.	European	NGO	confederation	for	
relief	and	development	CONCORD.

Besivystanoiose ]alyse smulkiosios ｲmonys yra pagrindinis darb-
davys, veikiantis ｲvairiuose sektoriuose ir darantis didelｲ poveikｲ 
skurdo ma^inimui. [ios ｲmonys yra aroiau vietos bendruomeniゼ, 
todyl prisideda prie jゼ i]likimo ir vystymosi.

Daugiausiai galios ir ｲtakos privaoiame sektoriuje turi tarptautinys 
korporacijos. Du pastaruosius de]imtmeoius dyl globalizacijos jos 
sparoiai gausyjo ir lobo. Plytros klausimus nagrinyjantys ekspertai 
yra ne kartg atkreip{ dymesｲ ｲ neigiamg ]iゼ ｲmoniゼ ｲtakg gamtai, 
tiesioginｲ ir netiesioginｲ poveikｲ tvarumui.34 Pabry^iama, kad kor-
poracijos turytゼ keisti mgstymg ir pradyti galvoti, kaip susigrg^inti 
visuomenys pasitikyjimg i]sivysoiusiame ir, svarbiausia, besivystan-
oiame pasaulyje. Jos raginamos pradyti veikti skaidriau, atsakingiau 
ir u^siimti veikla, kuri duoda naudos tiek verslui, tiek visuomenei.

Nyra abejoniゼ, kad verslas yra svarbus ekonominys plytros va rik
lis. Taoiau jo veikla turi bギti socialiai atsakinga. Visuotinys ̂ mogaus 
teisys ｲpareigoja gerbti, saugoti ir ｲgyvendinti jas. [iais principais 
pagrｲstas po^iギris ｲ vystomgjｲ bendradarbiavimg remiasi nuostata, 
kad visi ^monys turi prigimtines teises, todyl tvarus vystymasis 
negali bギti u^tikrintas paminant ^mogaus teises. [iゼ nuostatゼ turi 
paisyti ir verslas. Deja, tai ne visuomet ｲvyksta savaime. Todyl 
greta ｲstatymゼ svarbus vaidmuo tenka visuomenys informavimui 
ir ]vietimui tvarios ekonomikos klausimais.

Socialinw raida
Tvari plytra yra susijusi su dabartiniゼ ir bギsimゼ kartゼ poreikiゼ 
tenkinimu, nes jg u^tikrinti gali tik saugギs, pakankamai materialiゼ 
i]tekliゼ ir ｲtakos turintys ^monys. Siekiant tvarumo svarbiausia – 
ne asmeniny nauda, o visゼ nariゼ lygiateisi]kas dalyvavimas puo-
selyjant visuomenys gerov{. Bギtina taip pat sukurti sglygas, kurios 
u^tikrintゼ lygias asmens raidos galimybes. Todyl kalbant apie 
socialinius tvarios plytros aspektus vystomajame bendradarbia-
vime, pa^ymima paramos pilietinei visuomenei ir jos dalyvavimo 
priimant ｲvairaus lygmens sprendimus svarba.

Socialiniai tvarios plėtros tikslai siejami su 
tvarios gyvensenos skatinimu, socialine 
apsauga visiems, diskriminacijos ir skurdo 
mažinimu didinant užimtumą.

34  Bakan,	Joel	(2003) The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. Free 
Press,	New	York.	
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Siekiant tvaraus vystymosi tikslゼ Jungtiniゼ Tautゼ organizacija (JTO) 
parengy ambicingg veiksmゼ plang, kaip ｲveikti pasauliui kylan-
oius i]]ギkius, susijusius su klimato kaita, moterゼ diskriminacija 
ir kra]tutinio skurdo panaikinimu iki 2030 metゼ. Darbotvarkyje 
numatomi ]ie prioritetai:35

 X U^tikrinti visゼ asmenゼ – nepriklausomai nuo tautybys, lyties, 
gyvenamosios vietos, negalios, „rasys“ ar kitゼ po^ymiゼ – pa-
grindiniゼ ekonominiゼ galimybiゼ ir ^mogaus teisiゼ apsaugg.

 X Suformuoti tvaraus vystymosi pagrindus, pereinant prie tvariゼ 
gamybos ir vartojimo, ypao i]sivysoiusiose ]alyse, bギdゼ. Veikti 
dabar, kad bギtゼ sustabdyti nerimg keliantys klimato kaitos ir 
aplinkos bギklys blogyjimo tempai, kurie kelia beprecedent{ 
grysm{ ^monijai.

 X Ekonomikos pokyoius nukreipti ｲ darbo vietゼ kギrimo ir visa 
apimanoio augimo skatinimg. Technologijゼ inovacijos ir verslo 
potencialas gali suteikti geresnius pragyvenimo ]altinius ir 
panaikinti kra]tutinｲ skurdg, tuo paoiu u^tikrindami vystymosi 
tvarumg. Labiau diversifikuota ekonomika ir lygios galimybys 
visiems, padytゼ stiprinti socialin{ ｲtrauktｲ, ypao jaunゼ ^moniゼ, 
ir skatinti aplinkos apsaugg.

 X U^tikrinti taikg visiems ir veiksmingg, atvirg ir atskaitingg ｲs-
taigゼ darbg. Gyvenimas be smurto, konfliktゼ, ir priespaudos – 
bギtina ^mogaus egzistencijos sglyga ir taikios, klestinoios 
visuomenys kギrimo pamatas. Todyl raginama pripa^inti, kad 
taika ir geras valdymas yra pagrindinis gerovys veiksnys, o ne 
laisvai pasirenkamas priedas.

 X Sukurti naujg pasaulin{ partneryst{. Po 2015 metゼ darbotvar-
ky turi bギti grind^iama nauja solidarumo, bendradarbiavimo 
ir tarpusavio atskaitomybys dvasia, bendro ^mogi]kumo, 
abipusys pagarbos ir naudos principais.

TIKIMASI, KAD IKI 2030 METズ PASAULIS TURxS:36 

 Æ 1,2 milijardais ma^iau alkstanoiゼ ir skurde gyvenanoiゼ 
^moniゼ37 

35	 A	New	Global	Partnership:	Eradicate	Poverty	and	Transform	Economies	through	Sustainable	
Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 
Development Agenda. Prieiga internete: http://www.un.org/sg/management/pdf/
HLP_P2015_Report.pdf 

36	 General	government	total	expenditure	in	Purchasing	Power	Parity,	based	on	IMF,	World	
Economic	Outlook	Database,	April,	2013.

37	 UN	Development Programme, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/
fast-facts/english/FF_DRR_05102012(fv).pdf.

 Æ 100 milijonゼ daugiau vaikゼ, kurie bギtゼ mir{ iki penktojo 
gimtadienio38 

 Æ 4,4 milijonais daugiau moterゼ, kurios bギtゼ mirusios 
ny]tumo metu ar gimdydamos39 

 Æ 1,3 milijardo tonゼ maisto per metus, kuris bギtゼ i]mestas40 

 Æ 470 milijonゼ daugiau darbuotojゼ, turinoiゼ gerg darbg ir 
pragyvenimo ]altinｲ41 

 Æ 200 milijonゼ daugiau jaunゼ ^moniゼ, turinoiゼ geram darbui 
reikalingゼ ｲgギd^iゼ42 

 Æ 1,2 milijardais daugiau ^moniゼ, turinoiゼ elektrg43 

 Æ 190240 milijonais hektarゼ daugiau mi]kingゼ plotゼ44 

 Æ 30 trilijonゼ JAV doleriゼ, kuriuos skaidriai i]leis pasaulio 
vyriausybys45 

 Æ ¥monys visur dalyvaus sprendimゼ priymime ir reikalaus 
pareigギnゼ atskaitomybys. 

 Æ Vidutiny pasaulio temperatギra stabilizuosis, ma^iau nei 2°C 
vir]ydama prie] industrinｲ lygｲ.

 Æ 220 milijonais ma^iau ^moniゼ kentys pra^ギtingus stichiniゼ 
nelaimiゼ padarinius.46 

JTO generalinis sekretorius Ban Kimoonas ymysi iniciatyvos 
suformuoti naujg Tギkstantmeoio vystymo tikslゼ (TVT) darbotvar-
k{, kuri turytゼ pakeisti 2015 metais baigsianoig galioti pirmtak{. 
2000 metais pasaulio lyderiai sutary, kad svarbu kovoti su skurdu, 
ir i]sikyly tikslg perpus suma^inti ekstremalaus skurdo mastus, 
pa^aboti ¥IV / AIDS pandemijg ir padidinti skaioiゼ ^moniゼ, turinoiゼ 
galimyb{ naudotis ]variu vandeniu ir sanitarija. Ekstremalaus 

38	 A	New	Global	Partnership:	Eradicate	Poverty	and	Transform	Economies	through	Sustainable	
Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 
Development	Agenda.	Prieiga	per	interneth:	http://www.un.org/sg/management/pdf/
HLP_P2015_Report.pdf

39	 32	World	Bank,	PovcalNet	(as	of	2010):	http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1
40	 WHO	Factsheet	2012:	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs290/en/	
41	 WHO	Factsheet	2012:	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/
42	 FAO,	Global	Food	Losses	and	Food	Waste	(2011).
43	 International	Labour	Organisation,	Global	Employment	Trends	2013.
44	 International	Labour	Organisation,	World	Employment	Report,	2012.
45	 	World	Bank,	Energy	–	The	Facts,	http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/

TOPICS/EXTENERGY2/0,,contentMDK:22855502~pagePK:210058~piPK:210062~theSite
PK:4114200,00.html	

46	 UN	Development	Programme,	http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/
fast-facts/english/FF_DRR_05102012(fv).pdf
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skurdo ir ]varaus vandens tikslai buvo pasiekti, taoiau kitゼ tikslゼ 
iki 2015 metゼ nepavyks pasiekti, todyl buvo pateikti pasiギlymai, 
kaip didinti taikomゼ priemoniゼ veiksmingumg. Rengiant naujgjg 
darbotvark{ didelis dymesys buvo skirtas platesniam pasaulio 
pilieoiゼ ｲtraukimui: vyko nacionalinys konsultacijos, kiekviena 
]alis teiky pasiギlymus, o technologinys priemonys pasitelktos 
tam, kad ^monys galytゼ balsuoti u^ tuos darbotvarkys punktus, 
kuriems pritaria.

Per trylika mギsゼ tギkstantmeoio metゼ buvo i]vystyti sparoiausi 
skurdo ma^inimo tempai ^moniゼ istorijoje. [iuo metu yra puse 
milijardo ma^iau ^moniゼ, gyvenanoiゼ ^emiau skurdo, siekianoios 
1,25 JAV dolerio per dieng, ribos. Vaikゼ mirtingumas suma^yjo 
30 proc. Kiekvienais metais, skaioiuojant nuo 2000 metゼ, pavyko 
i]saugoti apytikriai trijゼ milijonゼ vaikゼ gyvyb{, o miroiゼ nuo ma-
liarijos skaioius suma^yjo ketvirtadaliu.

Naujajame TVT plane i]skirtinｲ dymesｲ skiriant milijardui ^moniゼ, 
vis dar gyvenanoiゼ ^emiau skurdo, siekianoio 1,25 JAV dolerio 
per dieng, ribos, numatoma kovoti su skurdo prie^astimis, kaip 
antai silpnos vald^ios institucijos, korupcija, baziniゼ laisviゼ stoka, 
konfliktai ir badas. Rekomenduojama atkreipti dymesｲ ｲ maisto 
saugumo u^tikrinimg, tvarig energetikg ir natギraliゼ i]tekliゼ valdy-
mg, kurti darbo vietas, skatinti ekonominｲ augimg ir gerg valdymg, 
siekti lyoiゼ lygybys ir u^tikrinti taikg visuomenyje. Taip pat kelia-
mi tikslai ｲtvirtinti ^od^io laisv{, ｲstatymゼ vir]enyb{, nuosavybys 
teisiゼ apsaugg, skatinti verslg, u^kirsti kelig vaikゼ santuokoms ir 
pasiekti, kad kiekvienas vaikas turytゼ bent pradinｲ i]silavinimg.

Vienu did^iausiu i]]ギkiu i]lieka taikos ir saugumo u^tikrinimas, 
kurio pasaulio lyderiai u^sibry^y siekti dar 2000 metais. 40 proc. 
ekstremalゼ skurdg kenoianoiゼ ^moniゼ gyvena konfliktゼ ar konf-
likto paveiktose zonose, todyl nei]sprendus saugumo klausimゼ, 
sunku ]alinti ir skurdo problemas.

Siekdama tiksliau ｲvertinti socialin{ ^moniゼ situacijg ir visuomeniゼ 
pa^angg, Jungtiniゼ Tautゼ Vystymo Programa (JTVP) sukギry plaoiai 
naudojamg ¥moniゼ pa^angos ir gyvenimo kokybys rodiklｲ (angl. 
Human development index – HDI). Jis nustatomas apibendrinus trijゼ 
pagrindiniゼ indikatoriゼ duomenis – atsi^velgiama ｲ tikyting ^moniゼ 
gyvenimo trukm{, ra]tingumg ir dalyvavimo mokymosi procese 
trukm{ metais, gyventojゼ vartojimo galig, matuojamg JAV doleriais.

¥SRI apima ir socialinius, ir ekonominius aspektus, todyl atspin-
di platesnｲ po^iギrｲ ｲ vystymgsi nei indikatoriai, besiremiantys tik 

pajamゼ analize. Atsi^velgus ｲ gautus rezultatus, ]alys skirstomos ｲ 
tris pagrindines grupes: auk]to, vidutinio ir ̂ emo socialinio i]sivys-
tymo.47 2010 metゼ ataskaita rodo, kad Australija, Vakarゼ Europos, 
[iaurys Amerikos ]alys turyjo auk]tg ¥SRI, o daugumos Afrikos 
valstybiゼ jis buvo ̂ emas, beje, dalis Pietゼ Amerikos, Karibゼ, Vidurio 
Rytゼ ir Pietryoiゼ Azijos visuomeniゼ taip pat turi auk]tg HDI. 2012 
metais Norvegija turyjo auk]oiausig ¥SRI (0,955), o Nigerija ir 
Kongas – ^emiausig (0,304).48 2012 metais, turydama 0,818 ¥SRI, 
Lietuva u^ymy 41 vietg pasaulyje.49

2010 metゼ ¥mogaus socialinys raidos indeksas (¥SRI) buvo papil-
dytas, pridedant aspektus, padedanoius ｲvertinti nelygyb{. Dabar jis 
vadinamas Nelygyb{ ｲvertinanoiu ̂ mogaus socialinys raidos indek-
su (angl. Inequality Adjusted Human Development Index – IHDI). 
ｱvedus papildomg dymenｲ, paai]kyjo, kad dyl nelygybys ¥moniゼ 
socialinys raidos indekse ]alys vidutini]kai praranda 22 proc. balo. 
Did^iausi praradimai nustatyti Mozambike (45 proc.), o ma^iausi – 
nekijos Respublikoje (6 proc.). Kalbant apie regionus, ^enkliausia 
nelygyby atskleista Afrikos ]alyse ｲ pietus nuo Sacharos. Turtingゼ 
]aliゼ socialinys raidos rodikliai paprastai bギna geriausi, taoiau 
materialinys gerovys ir ^moniゼ socialinys raidos sgsajos ne vi-
suomet yra tiesioginys.

<moniゼ gerovw ir demokratija50

Ekonomikos ir technologijゼ raida siejama su visuomenys moder-
nyjimu, kuris lemia nuoseklius socialinius ir politinius pokyoius. 
Ji keioia ir ^moniゼ pasauly^iギrg – transformuojamas religijos vai-
dmuo, darbo motyvacija, kinta ^moniゼ gimstamumo lygis ir lyoiゼ 
vaidmenys. Ekonominis vystymasis sukuria prielaidas atsirasti 
demokratinyms institucijoms ir skatina atsakingesnｲ elito elgesｲ. 
Modernizacija savaime nesukuria demokratijos. Augantis bendras 
vidaus produktas jos neu^tikrina, taoiau socialiniai ir kultギriniai 
poindustriniゼ visuomeniゼ pokyoiai tampa svarbiu veiksniu.

¥iniゼ visuomeny negali gyvuoti be i]silavinusiゼ ^moniゼ, kurie 
ｲpra t{ mgstyti savaranki]kai. Augantis ekonominis saugumas 

47 80:20 Development in an Unequal World. 
Prieiga internete:http://www.developmenteducation.ie/8020-extracts/03-human-
development.pdf

48	 International	Human	Development	Indicators.	World	map.	Prieeiga	internete:	http://hdr.
undp.org/en/data/map/

49	 International	Human	Development	Indicators.	Lithuania,	Country	Profile	http://hdrstats.
undp.org/en/countries/profiles/LTU.html

50	 Inglehart,	Ronald;	Welzel,	Christian	(2009)	“Development	and	Democracy:	What	We	Know	
about Modernization Today”.
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skatina savirai]kos vertybiゼ formavimgsi, kai prioritetas teikiamas 
laisvam pasirinkimui ir motyvuoja politinius veiksmus. Tyrimai 
rodo, kad pasiekus tam tikrg ekonominio i]sivystymo lygｲ, tampa 
sunku i]vengti demokratizacijos, nes ^moniゼ poreikio turyti atvi-
resn{ visuomen{ slopinimas kenkia ekonomikos na]umui. Taigi 
pa^engusioje raidos stadijoje modernizacija atne]a socialinius ir 
kultギrinius pokyoius, kurie parengia dirvg demokratiniゼ institucijゼ 
suve]yjimui ir daro karg ma^iau priimting visuomenei. Todyl kova 
su pasauliniu skurdu yra svarbi ir tarptautinys taikos palaikymui.

Da^nai svarstoma, kuo demokratija praturtina ]alis, ar ekono-
minis vystymasis paskatina jos ｲsitvirtinimg? Mokslininkai teigia, 
kad bギtent ekonomikos raida skatina demokratijos procesus. 
Ankstyvuoju industrializacijos laikotarpiu autoritarinyms ]alims 
bギdingi beveik tokie patys ekonominio augimo tempai kaip ir 
demokratinyms, taoiau pasiekus tam tikrg lygｲ, randasi daugiau 
prielaidゼ demokratijai ｲsitvirtinti. [ios permainos neｲvyksta vien 
keioiantis BVP rodikliams. Ekonomika skatina socialines, politines 
permainas, jeigu pakeioia ^moniゼ elgesｲ ir sukuria prielaidas for-
muotis i]silavinusiゼ, savo nuomon{ gebanoiゼ reik]ti ir savaranki]-
kai mgstyti ^moniゼ sluoksniui, taip pakeisdama ^moniゼ vertybes 
ir motyvacijg. Karai, ekonominys depresijos, instituciniai pokyoiai, 
elito sprendimai ar atskiri lyderiai taip pat daro poveikｲ, bet kultギros 
kaita yra pagrindinis veiksnys atsirasti ir i]likti demokratijai.

Demokratijos esm{ sudaro paprastゼ pilieoiゼ ｲgalinimas. Ji siejama 
ne tik su formaliu pilietiniゼ ir politiniゼ teisiゼ deklaravimu, bet fak-
tiniu ｲtvirtinimu. Veiksmingos demokratijos sukギrimas reikalauja 
^ymiai daugiau pastangゼ nei rinkimゼ demokratija. Pastargjg ｲdiegti 
galima visur, taoiau sunku bus u^tikrinti i]likimg, jeigu elito galios 
nebus perduotos paprastiems pilieoiams. Siekiant demokratijos 
veiksmingumo, bギtina plati instituciny infrastruktギra, kuriai reika-
lingi ne tik materialギs i]tekliais, bet ir i]plytota pilietinio dalyva-
vimo kultギra, pabry^ianti autonomijg. ¥moniゼ vertybiゼ ir politiniゼ 
institucijゼ sgsajos yra labai stiprios, todyl visゼ stabiliゼ demokratijゼ 
visuomenyms bギdingos stiprios savirai]kos vertybys.

Kova su skurdu ir tvarios ekonomikos skatinimas svarbus todyl, 
kad augant visuomenys gerovei, didyja ir asmeninio pasitenkinimo 
laipsnis, ^monys tampa laimingesni ir ma^iau toleruoja prievartg 
(ｲskaitant karo konfliktus). Kai patiriamas stygius, ^monys link{ 
tenkinti i]likimo poreikius, teikdami pirmenyb{ ekonominiam ir 
fiziniam saugumui. Taoiau kai did^iajai jゼ daliai badas nustoja kelti 
realig grysm{, o i]likimas tampa savaime suprantamu dalyku, 

svarbesni darosi ne ekonominys sykmys, o ^moniゼ gyvenimo 
trukmys ir kokybys aspektai. Visuomenys lygmeniu vykstantys 
pasikeitimai skatina ir individualiゼ vertybiゼ pokyoius. Ekonomikos 
augimas sustiprina ^moniゼ saugumo jausmg ir paskatina keisti 
prioritetus. I]likimo vertybys u^leid^ia vietg savirai]kos vertybyms, 
grind^iamoms dalyvavimu, rai]kos ir pasirinkimo laisve, kurios 
padeda stiprinti laimys ir pasitenkinimo gyvenimu pojギtｲ. 

Pasirinkimo galimyb{ lemia ne tik ekonominy gerovy. Demokra
tizacija – taip pat svarbus veiksnys. [alyse, kur demokratija stipry-
ja, didyja ir ^moniゼ pasirinkimo galimybys. Taoiau dar didesnｲ po-
veikｲ daro auganti tolerancija gyvenimo bギdゼ ｲvairovei. Materialinys 
gerovys augimas, demokratizacija ir didyjantis socialinis atvirumas 
sustiprina jausmg, kad ^monys gali rinktis laisvai ir kontroliuoti 
savo gyvenimg. Visuomenys, kuriゼ pilieoiams bギdingas auk]tas 
laimys ir pasitenkinimo gyvenimu lygis, turi ma^iau korumpuotas 
vyriausybes, ry]kesn{ lyoiゼ lygyb{ ir didesn{ tikimyb{, kad jos 
bus demokrati]kos. O demokrati]kos visuomenys kur kas reoiau 
ｲsivelia ｲ karinius konfliktus ir nekariauja tarpusavyje.
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[vietimui tenka svarbus vaidmuo motyvuojant ^mones kovoti su 
globalia atskirtimi, skurdo problemomis ir kurti ekologi]kai tvarig, 
ekonomi]kai veiksmingg ir socialiai teisingg aplinkg. Vystomasis 
]vietimas padeda suvokti glaudゼ lokaliゼ ir globaliゼ veiksniゼ ry]ｲ. 
Tai – tarpdisciplininy ugdymo sritis, skatinanti analiti]kg po^iギrｲ 
ir dalyvavimg. nia siekiama kurti aplinkg, kurioje besimokantieji 
kolektyvinys paie]kos keliu galytゼ formuoti suvokimg ir vertybines 
nuostatas.

Vystomojo ]vietimo tikslas – suteikti kiekvienam Europos gy-
ventojui ^iniゼ apie tvarゼ vystymgsi, padyti suprasti kylanoius i]-
]ギkius, sunkumus ir suvokti lokaliゼ veiksmゼ poveikｲ globaliems 
procesams, skatinant ^moniゼ atsakomyb{ kurti tvarゼ, teisingumo 
principais pagrｲstg pasaulｲ. Siekdami ]iゼ ambicingゼ tikslゼ, peda-
gogai ir ]vietyjai plytoja darbo metodus, padedanoius keisti patｲ 
po^iギrｲ ｲ mokymo(si) procesg. Individualizmo kultギrg, da^nai su-
sijusig su dominavimu, raginama keisti partnerystys kultギra, kuri 
paremta dialogu ir bendradarbiavimu. Pirmasis modelis apibギdina 
daugelio ]aliゼ ]vietimo sistemas, kur pasaulio temos ir pasaulio 
realijゼ suvokimo formavimas nyra susietas su nacionaline vizija. 
Tuo tarpu partnerystys modelis skatina tarptautinｲ supratimg ir 
bendradarbiavimg tarp tautゼ ir ^moniゼ.51

Dominavimo aspektai plaoiai paplit{ mギsゼ visuomenyje ir giliai 
ｲsi]aknij{ ]vietimo sistemoje, kuri atspindi ]ｲ dominavimg. Kritikai 
pabry^ia, kad toks po^iギris skatina asmenゼ ir tautゼ var^ymgsi, 
ypao jei jie priklauso skirtingoms kultギroms, religijoms, sociali-
nyms grupyms ar kitaip mgsto.

51	 Global	Education	Guidelines.	A	Handbook	for	Education	to	Understand	and	Implement	Global	
Education.	(2012)	North-South	Center	of	the	Council	of	Europe.	Prieiga	internete:	http://
www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fdg4
∇2Fnscentre∇2FGE∇2FGE-Guidelines∇2FGEguidelines-web.pdf&external=N	

Atskiriant ir skirstant ｲ kategorijas akademinius dalykus, kuriama 
^iniゼ hierarchija ir nuvertinami kiti mokymosi bギdai. Tokio ugdy-
mo procese formuojama fragmentacija neskatina bギti pasaulio 
dalimi, todyl kyla sunkumゼ formuojant po^iギrｲ, padedantｲ pa^inti 
ir suprasti kitus. O norint ｲgyvendinti vystomojo ]vietimo vizijg, 
reikia pereiti prie partnerystys tarp tautゼ, kultギrゼ ir religijゼ mikro 
ir makro lygiu modelio.

Mokymasis pagal vystomojo ]vietimo principus apima gilius, 
struktギrinius minoiゼ, jausmゼ ir veiksmゼ pokyoius. Tai – proto ir 
]irdies ugdymas, rei]kiantis, kad i] esmys pasikeioia tarpusavio 
ry]iai ir kuriamos galimybys pasiekti daugiau lygybys, socialinio 
teisingumo, supratimo ir bendradarbiavimo tarp tautゼ. Vystomasis 
]vietimas apima tris pagrindinius etapus:

 X dabartinys padyties pasaulyje analiz{,
 X vizijg, kaip galytゼ atrodyti dominuojanoio modelio alternatyva,
 X pokyoius, siekiant u^tikrinti bギvimg atsakingu pasaulio 
pilieoiu.52

Ypao svarbu, kad nagrinyjant globalius procesus ir lokaliゼ inicia-
tyvゼ poveikｲ darniai pasaulio plytrai kriti]kai ｲvertinami bギtゼ visi 
darnaus vystymosi aspektai, ｲskaitant politinius sprendimus.

NEWS – kompleksinis po>iガris ｰ 
vystomejｰ bendradarbiavime
Vystomuoju ]vietimu besidomintys Did^iosios Britanijos mokyto-
jai53 atkreipy dymesｲ, kad darnios plytros procesゼ supratimas yra 
nei]samus, jeigu ｲ ]ig analiz{ nyra ｲtraukiami politiniai aspektai. 
Daugelyje ]aliゼ ji buvo siejama tik su gamtosauginiais, kartais 
socialiniais klausimais, da^nai nesuvokiant (ir nepaai]kinant) po-
litinio ar ekonominio konteksto savitumゼ. Ie]kant bギdゼ vystomojo 
bendradarbiavimo procesus nagrinyti i]samiau buvo sukurtas 
darbo modelis, suteikiantis galimyb{ aptarti keturis pagrindinius 
vystymosi aspektus – aplinkos, ekonominius, socialinius ir politi-
nius, pasitelkiant kompaso krypoiゼ struktギrg.

52	 Global	Education	Guidelines.	A	Handbook	for	Education	to	Understand	and	Implement	Global	
Education.	(2012)	North-South	Center	of	the	Council	of	Europe.	Prieiga	internete:	 
http://www.hrea.org/erc/Library/display_doc.php?url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%
2Fdg4∇2Fnscentre∇2FGE∇2FGE-Guidelines∇2FGEguidelines-web.pdf&external=N

53 Tide Teachers in Development Education.
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[is modelis parodo, kad visi analizys aspektai (keturios kompaso 
kryptys) susij{ tarpusavyje ir veikia vienas kitg. Darni plytra yra 
NEWS balansas. Taoiau kalbant apie politinｲ vystomojo bendradar-
biavimo dymenｲ, svarbu ｲvertinti visus politinius lygmenis – vietinｲ, 
nacionalinｲ ir globalゼ.

N (natural) – gamta. Nagrinyjami klausimai, susij{ su gamtine 
ir sukurta aplinka (energija, oras, vanduo, dirva, gyvieji padarai 
ir jゼ tarpusavio sgveika).
E (economic) – ekonomika. Nagrinyjami klausimai, susij{ su 
finansais, teikiama pagalba, nuosavybe, pirkimu ir pardavimu.
W (who decides) – galia. Nagrinyjami klausimai, siekiant i]si-
ai]kinti, kas gali priimti sprendimus, kas yra vykdoma, kas turi 
i] ]iゼ sprendimゼ naudos, o kas pralaimi, kokia viso to kaina 
ir kas jg sumoka.
S (social) – socialiniai aspektai. Nagrinyjami klausimai, susij{ su 
^monymis, jゼ santykiais, tradicijomis, kultギra, gyvenimo bギdu ir 
siekiama i]siai]kinti, kaip, pavyzd^iui, lytis, rasy, negalia, soci-
aliny klasy, am^ius ir kiti aspektai veikia socialinius santykius.

Taikant ]ｲ modelｲ siekiama ugdyti sisteminｲ mgstymg. U^uot nagri-
nyjus rei]kinius atskirai, dabar juos galima vertinti kaip integralias 
sistemos dalis ir tai padeda suprasti, kad rei]kiniai (^monys, pro-
blemos) yra susij{ tarpusavyje ir daro ｲtakg vieni kitiems. [is mo-
delis sukuria galimyb{ suvokti savo vaidmenｲ kompleksinyje sg-
veikゼ struktギroje. Sisteminis mgstymas yra svarbus vystomajam 
]vietimui, nes nuostata, kad kintant vienai visumos daliai keioiasi 
ir kitos, padeda transformuoti kasdienes praktikas. Vystomasis 
]vietimas tampa visuomenys realybys dalimi, daranoia poveikｲ 
kitiems jos aspektams (veiksmams, sprendimams). Visi atliekame 
vaidmenis visuomenyje (sistemoje) ir galime skatinti pokyoius.

KODxL [IS PO¥IガRIS SVARBUS?
 Æ Padeda u^oiuopti vystomojo ]vietimo temゼ sgsajas  
(pvz., kaip vartojimas siejamas su skurdu ir prabanga).
 Æ Padrgsinti ^mones imtis veiksmゼ, kurie nors ir nyra didelio 
masto, bet vis tiek daro poveikｲ (pvz., rengiant ir ｲgyvendi-
nant mokyklos komandos projektus).

Vystomasis švietimas ir transformuojamasis 
po>iガris ｰ mokyme(si)
Pedagogin{ psichologijg nagrinyjantys mokslininkai pa^ymi, kad 
^monys geriau prisimena veikdami, nei klausydami ar skaitydami 
informacijg. Todyl, siekiant pagerinti vystomojo ]vietimo koky-
b{, kur ｲmanoma, reikytゼ skatinti aktyvia patirtimi grind^iamg 
mokymg(si).54

Girdžiu ir pamirštu. 
Matau ir prisimenu. 
Darau ir suprantu. 

Senoji kinų patarlė

Mokslininkai teigia, kad mokantis ｲsisavinama 80 proc. to, kas 
daroma, ir 10–20 proc. to, kas girdima ar skaitoma. Edgar Dale 
]ias mokymo(si) bギdゼ ir informacijos suvokimo veiksmingumo 
sgsajas pavaizdavo piramide (1 paveikslas), kuri parodo aktyviゼ 
mokymosi metodゼ veiksmingumg.

10 proc. to, ką skaitome skaitymas

aktyvus

pasyvus
Požiūris į mokymą ir mokymąsi

žodžių girdėjimas

vaizdų stebėjimas

dalyvavimas diskusijoje, 
kalbos sakymas

išraiškingas pristatymas, kitų mokymas, 
simuliacijos, tikrų dalykų darymas

filmų / video žiūrėjimas
parodų, pristatymų stebėjimas
matymas kaip padaryta vietoje

20 proc. to, ką girdime

30 proc. to, ką matome

50 proc. to, ką 
matome ir girdime

70 proc. to, 
ką sakome

90 proc. 
to, ką 
darome

1 pav. Edgaro Dale mokymo ir mokymosi metodゼ poveikio piramidw.

54	 Education	for	Sustainable	Development	“Images	and	Objects”	Active	Methodology	Toolkit	
(2008)	The	Consumer	Citizenship	Network	Hedmark	University	College	2306	Hamar,	Norway.	
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Dauguma ^moniゼ pirmenyb{ teikia savitam mokymosi stiliui. 
Vieniems svarbu matyti informacijg (stebyjimu pagrｲstas moky-
masis), kitiems – jg girdyti (klausymusi pagrｲstas mokymasis), 
o treti turi ka^kg daryti (kinestetinio tipo mokymasis) tam, kad 
ｲsisavintゼ ^inias. I]mokti lengviau, kai informacija pateikiama 
^mogui labiausiai priimtinu stiliumi. Transformuojamasis po^iギris 
ｲ mokymg(si) kaip tik ir suteikia ]ias galimybes.

Vystomasis ]vietimas grind^iamas aktyviu patirtiniu mokymu(si).55 
Jis siekia vertybiniゼ nuostatゼ kaitos, kuri skatina ^mones galvoti, 
prisiimti atsakomyb{ ir keisti elgesio modelius. nia netinka tradi-
cinys ]vietimo praktikos, kurios:

 X pagrindinｲ dymesｲ skiria studijuojanoiゼjゼ gebyjimui ｲgyti ^inias 
ir ｲgギd^ius;

 X turinｲ faktゼ ir informacijos pavidalu perduoda „i] vir]aus ｲ 
apaoig“;

 X dymesｲ sutelkia ｲ nelanksoius, i] anksto apibry^tus mo ky
mo(si) rezultatus, kurie nepalieka erdvys nei dystytojゼ, nei 
moksleiviゼ (studentゼ) iniciatyvoms. 

Tvarus vystymasis ir vystomasis bendradarbiavimas, kaip studijゼ 
objektas, neｲsitenka tokiame ribotame po^iギryje ｲ mokymg(si). 
Programos da^niausiai remiasi atskiromis disciplinomis, o tvarus 
vystymasis yra tarpdisciplininy tema. Ji reikalauja reflektyvaus 
po^iギrio ｲ faktus ir nuolatinio informacijos permgstymo skirtin-
gais pjギviais, kurie leid^ia u^oiuopti ｲvairius problemos aspektus, 
jゼ sgsajas, suprasti kontekstg ir suvokti jos mastus.56 Ali Khan 
nuomone, norint pedagoginｲ po^iギrｲ pritaikyti tvaraus vystymosi 
tikslams, bギtina pereiti nuo mokymo prie mokymosi paradigmos, 
kuri „pabry^ia proto nepriklausomyb{ ir gebyjimg ｲprasminti, o ne 
atkurti informacijg“.57

Vystomajame ]vietime pirmenyby teikiama aktyviems mo ky
mo(si) metodams, nes jie suteikia daugiau galimybiゼ gilintis ｲ 
temg, pedagogゼ ir mokiniゼ (studentゼ) sgveikoms ir besimo-
kanoiゼjゼ bendravimui tarpusavyje. S. Sterlingas palygino dviejゼ 
skirtingゼ mokymo(si) paradigmゼ vertybines nuostatas. Jis i]-
skyry perduodamgjｲ (angl. transmissive) mokymo metodg, kai 

55	 Tool	Box	for	Sustaionable	Design	Education	http://www.lboro.ac.uk/research/susdesign/
LTSN/approaches/approaches.htm	

56	 Warburton,	K.	(2003),	Deep	learning	and	education	for	sustainability,	International	Journal	of	
Sustainability	in	Higher	Education,	Vol.	4,	No.	1,	pp	44-56,	Emerald,	Bradford	UK.

57	 Ali	Khan,	S.	(1995),	Taking	Responsibility:	promoting	sustainable	practice	through	higher	
education curricula, Pluto Press, London.

informacija perduodama besimokantiesiems, ir keioiamgjｲ (angl. 
transformative), kai besimokantieji konstruoja ir sukuria savo 
prasmes, kurios atspindi ir savitus ugdymo tikslus bei filosofijg.

S. Sterlingo lyginamoji mokymo po>iガriゼ analizw58

Perduodamasis požiūris Transformuojamasis požiūris

Dėmesys mokymui

Pasyvus mokymasis

Vadovaujamas mokytojo(s)

Mokymasis iš ekspertų

Mokymasis iš vieno žmogaus 
grįžtamojo ryšio

Konkurencinė aplinka

Pasikliovimas taisyklėmis

Nuoseklumas / panašumas

Slaptumas

Neskatinamas kitų kopijavimas

Klaidų baimė

Mokomasi iš užrašų

Formalus klasės erdvės 
organizavimas

Izoliuoti sprendimai

Mąstymas pagrįstas rezultatais

Dėmesys mokymuisi

Aktyvus mokymasis

Nukreipiamas mokytojo(s)

Atradimas nukreipiant

Mokymasis iš daugelio 
žmonių reakcijos

Bendradarbiavimo aplinka

Pasikliovimas nuorodomis

Lankstumas / įvairovė 

Atvirumas / dalijimasis

Mokymasis skolinantis 
skatinamas

Iš klaidų mokomasi

Mokomasi iš problemų sprendimo

Neformali / lanksti aplinka

Kitų įsitraukimas

Mąstymas pagrįstas procesu58

58	 Education	for	Sustainable	Development	“Images	and	Objects”	Active	Methodology	Toolkit	
(2008)	The	Consumer	Citizenship	Network	Hedmark	University	College	2306	Hamar,	
Norway.

18 N U O  T E O R I J O S  I K I  P R A K T I K O S



Vaizdinws priemonws vystomajam =vietimui
Siekiant vystomojo ]vietimo veiksmingumo svarbu u^tikrinti me-
d^iagos, kuri naudojama ugdymo procese, kokyb{. Bギtina ｲver-
tinti galimg vaizdゼ ir / ar daiktゼ poveikｲ ir jゼ atitikimg keliamiems 
tikslams. 

PARENKANT NUOTRAUKAS IR / AR OBJEKTUS SVARBU ｱSITIKINTI, 
AR JIE:

 X yra geros kokybys;

 X ar yra ai]kギs ir patikimi;

 X skatina diskusijas apie po^iギrius, vertybes, nuostatas, prielai-
das, suvokimg, stereotipus, susijusius su vystomojo ]vietimo 
tikslais.

ATRENKANT VAIZDINES PRIEMONES GALI BガTI NAUDINGA U¥ñ
DUOTI KONTROLINIUS KLAUSIMUS:

 X Kas vyksta nuotraukoje?

 X Kur nuotrauka / objektas buvo padaryti? 

 X Kada jie buvo padaryti?

 X Kg jie pasako arba nepasako apie tvarゼ vystymgsi?

 X Koks yra vaizdas / objektas – teigiamas, neigiamas, o gal turi 
ir vienゼ, ir kitゼ savybiゼ?

 X Kuo vaizdas / objektas yra ｲdomus?

 X Kas vyksta fone?

 X Kas galytゼ vykti u^ nuotraukoje esanoio vaizdo ribゼ?

 X Kokie jausmai atskleid^iami nuotraukoje, vertinant ir i] pavaiz-
duotゼ ^moniゼ ir i] ^iギrinoio asmens perspektyvos?

 X ｱ kokius klausimus nuotrauka ar objektas nepateikia 
atsakymo?

Formuojant vaizdinys med^iagos komplektg, svarbu siekti suba-
lansuotos lokaliゼ ir globaliゼ kontekstゼ pristatymo, vengiant tvaru-
mo problemas sieti tik su besivystanoio pasaulio ]alimis. Tvarios 
plytros klausimai svarbギs visoms visuomenyms. Paprasti kasdie-
niai vaizdai – rutininiai veiksmai, aplinka ar daiktai da^niausiai yra 
paveikiausi, siekiant plytoti diskusijas ir formuoti aktyvゼ nusiteiki-
mg. Nuotraukos ir daiktai neturytゼ ]okiruoti, kurti „Oho“ efektg. Net 
ir ｲprastame vaizde skirtingi stebytojai pamatys skirtingus dalykus, 
turys besiskirianoias nuomones ir po^iギrius. Jeigu nyra specialaus 

tikslo, svarbu vengti atskirゼ tvarios plytros srioiゼ / klausimゼ ak-
centavimo, visg rei]kinｲ nagrinyjant kompleksi]kai.

VAIZDINxS MED¥IAGOS RINKINYS TURxTズ ATSPINDxTI VISf 
SPEKTRf TEMズ, KURIOS NURODOMOS JUNGTINIズ TAUTズ [VIEñ
TIMO TVARIAM VYSTYMUISI GAIRxSE59:

 X skurdo panaikinimas;
 X lyoiゼ lygyby;
 X sveikatos skatinimas;
 X aplinka;
 X kaimo vystymasis;
 X kultギrゼ ｲvairovy;
 X taika ir ^moniゼ saugumas;
 X tvari urbanizacija.

FORMUOJANT VAIZDINxS MED¥IAGOS KOMPLEKTUS SVARBU 
PASI¥YMxTI:

 X kas sukギry nuotraukg (ar kitg objektg);
 X koks asmuo joje pavaizduota(s); 
 X vietg, kurioje nuotrauka padaryta;
 X data, kada buvo nufotografuota.

[i informacija gali bギti naudinga aptariant tvaraus vystymosi klau-
simus. Jeigu pasitelkiamos nuotraukos, kuriose pavaizduoti kon-
kretギs asmenys, svarbu gerbti jゼ orumg ir gauti jゼ ar tyvゼ / glo-
byjゼ leidimg naudoti nuotraukas ]vietimo tikslais. U^siymimuose 
pateikta vaizdiny med^iaga turi padyti ｲtvirtinti tvaraus vystymosi 
principus ir siekti jo tikslゼ:

 X pagarbg pavaizduotゼ ^moniゼ arba tゼ, kurie galyjo ]ｲ vaizdg 
kurti, orumui;

 X tikyjimg ^moniゼ lygybe;
 X  poreikｲ skatinti solidarumg teisingumg.

59	 Decade	of	Education	for	Sustainable	Development.	United	Nation	Decade	of	Education	for	
Sustainable Development 2005–2014. Prieiga internete: http://iefworld.org/desd.htm
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Kaip naudotis
metodiniu leidiniu?
Pirmajame skyriuje pateikyme kas yra vystomasis ben-
dradarbiavimas, tvari aplinka ir vystomasis ]vietimas. 
[iame skyriuje pateikiame konkreoius  u^siymimus 
jauniems ^monyms (15 m. ir vyresniems) apie vysto-
mgjｲ bendradarbiavimg, pasaulio skurdg ir nelygyb{, 
globalizacijg, tvarig aplinkg, socialin{ raidg, ¥IV/AIDS, 
^moniゼ gerov{ ir demokratijg bei vystomgjｲ ]vietimg ir 
rekomenduojame juos pritaikyti atsi^velgiant ｲ konkreoig 
situacijg, pvz. pamoka, renginys, debatai ir pan. Jeigu 
siギlomi klausimai neatitinka jギsゼ grupys situacijos, pa-
teikite kitus pavyzd^ius. Po kiekvieno u^siymimo skirkite 
laiko diskusijai, apibendrinimui ir ｲvertinimui. Stenkitys, 
kad kiekvienas dalyvis ｲsitrauktゼ ｲ diskusijas. Bギkite 
pasiruo]{ spr{sti konfliktines situacijas, nes dirbant su 
]iomis problemomis neｲmanoma apsieiti be emocijゼ. 
Skatinkite dalyvius i]klausyti vienas kitg. I] anksto su-
sitarkite dyl taisykliゼ

Dirbdami su jaunais ^monymis nepamir]kite palai-
kyti geros atmosferos tarp grupys nariゼ, skatinkite jゼ 
kギrybi]kumg. 

U^siymimai suskirstyti ｲ temas taip, kad juos bギtゼ gali-
ma vesti po vieng atskirai ｲvairiゼ veiklゼ metu (pamokos, 
neformalus ugdymas ir pan.), taoiau norint ｲsigilinti ｲ 
problemas ir imtis veiksmゼ, rekomenduojame pasirinkti 
kelis u^siymimus ir derinti juos tarpusavyje
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jaunimo nuomonei 

apie vystomąjį 

bendradarbiavimą 

formuoti

Metodai
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TEMOS: vystomasis bendradarbiavimas. 

TIKSLAI: i]nagrinyti keletg vystomojo  
bendradarbiavimo klausimゼ.

LAIKAS: 30 min.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

PRIEMONvS: atvira erdvy.

PASIRENGIMAS: patalpos viduryje sustatykite ratg.

EIGA:

1. Sustatykite kydes ｲ ratg ir papra]ykite dalyviゼ 
susysti. Paai]kinkite, kad jギs garsiai skaitysite 
teiginius, kurie yra susij{ su nagrinyjama tema. 

2. Pasirinkite vieng teiginｲ i] pateikiamo sgra]o 
ir garsiai jｲ perskaitykite dalyviams.

3. Papra]ykite dalyviゼ, kurie sutinka su tokiu 
teiginiu, atsistoti ir pereiti systi ant kitos kydys, 
o tゼ, kurie nesutinka, pasilikti savo vietose. 

4. Kai dalyviai susys, papra]ykite dalyviゼ 
paai]kinti savo pasirinkimg ]alia sydinoiam 
dalyviui i] de]inys arba visai grupei.  

5. Kai grupy paai]kins savo apsisprendimg, perskaitykite 
kitg teiginｲ ir tokia pat eiga vyl kartokite.

PATARIMAI VADOVUI:

Vienas i] svarbiausiゼ vertybiゼ nustatymo u^duoties aspektゼ 
yra ne tai, kad jie u^ima tam tikrg pozicijg, bet tai, kad dalyviai 
savaranki]kai pradeda galvoti apie savo pasirinkimus. Tikrasis 
procesas – mgstymas, motyvacija ir ^odinis bendravimas yra 
svarbiau nei galutinis produktas, t. y. jゼ atsakymas. 

Taip pat galite leisti dalyviams suformuluoti teiginius patiems. 
Kaip ir su kitomis vertybiゼ nustatymo u^duotimis, nyra teisingゼ 
atsakymゼ ｲ tokius teiginius. Kaip vedyjas, jギs turytumyte vengti 
pateikti savo atsakymus, nes tokiu atveju kyla grysmy, kad daly-
viai jギsゼ atsakymg gali palaikyti vieninteliu teisingu.

TEIGINIAI:

 X Valgyti ^uvｲ pagautg Baltijos jギroje yra 
pavojinga.

 X Visi ]alies gyventojai turytゼ ma^inti vartojimg.
 X Lietuvos mergaioiゼ ir berniukゼ nuomonys yra 
pana]ios ｲ [vedijos mergaioiゼ ir berniukゼ. 

 X Atominys elektrinys turi bギti u^darytos.
 X Praeityje ^monys gyveno geriau nei dabar.
 X Mes gyvename demokrati]koje ]alyje.
 X Mokyklos yra skirstomos ｲ geras ir blogas.
 X Kiekviena ter]ianti gamykla turi bギti nedel-
siant u^daroma.

 X Kinija yra pirmaujanti valstyby auk]tゼjゼ techno-
logijゼ srityje.

KĖDĖKARŠTOJI
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EIGA:

1. Patalpos vienoje pusyje ant grindゼ padykite kortel{ 
su u^ra]u SUTINKU, kitoje pusyje – NESUTINKU.

2. Papra]ykite dalyviゼ atsistoti patalpos viduryje ir 
i]klausyti skaitomo teiginio. Bギtゼ gerai, kad teiginiai 
bギtゼ sura]yti lentoje arba ant dideliゼ popieriaus lapゼ.

3. Leiskite minutyl{ pagalvoti ir apsispr{sti, 
ar dalyvis su teiginiu sutinka, ar ne.

4. Papra]ykite dalyviゼ persikelti ｲ tg vietg, kuri 
geriausiai atspindi jo nuomon{.

5. Leiskite vienodg nuomon{ turintiems 
dalyviams padiskutuoti tarpusavyje.

6. Papra]ykite dalyviゼ paai]kinti savo pasirinkimg ir 
padiskutuoti su prie]ingg nuomon{ turinoiais dalyviais.

7. Dalyviai gali laisvai judyti ir bet kuriuo metu, 
jeigu nori, pakeisti savo nuomon{.

8. Dalyviams baigus diskusijg, perskaitykite kitg teiginｲ.

APTARIMAS IR ｯSIVERTINIMAS:
 X Paklauskite dalyviゼ, kaip jie jautysi u^siymimo metu?
 X Ar sunku buvo, jei daugelis grupys nariゼ stovyjo prie]ingoje 
pusyje?

 X Ar lengva buvo apsispr{sti dyl teiginio?
 X Ar nesijautyte diskriminuojamas dyl savo apsisprendimo?
 X Ar buvo klausimゼ, ｲ kuriuos nebuvo ｲmanoma atsakyti?
 X Kodyl keity pozicijas diskusijos metu?
 X Ar jギsゼ nuomone yra „teisingi“ ir „klaidingi“ atsakymai ｲ ｲvairius 
teiginius, ar tai – tik asmeniny nuomony?

PATARIMAI VADOVUI:

U^siymimas tinka patiems ｲvairiausiems ir prie]taringiausiems 
klausimams aptarti su ｲvairaus am^iaus dalyviais.

TEIGINIAI:

 X Globalizacija yra gyris. 
 X Mes valgome ｲvairesnｲ maistg, nei kada nors anksoiau.
 X ¥moniゼ gyvenimas yra geresnis, nei prie] 50 metゼ.
 X Pasaulio gyventojai pana]yja.
 X Svarbu pirkti lietuvi]kus produktus, nei kad importuotus.
 X Lietuva, bギdama i]sivysoiusi valstyby, turi padyti ir kitoms 
]alims.

 X A] pirkoiau prekes pagamintas Lietuvoje, net jei jos bギtゼ 
brangesnys. 

 X Jeigu mes priimame maistg i] kitゼ valstybiゼ, tai mes taip pat 
turytume teigiamai vertinti kitゼ ]aliゼ ^mones.

KUR TU
STOVI?

ANALIZUOJAMOS TEMOS:  
vystomasis 
bendradarbiavimas.

TIKSLAI:

 X mesti i]]ギkｲ dalyviゼ 
po^iギriui ir nuomo-
nei apie vystomgjｲ 
bendradarbiavimg;

 X padyti dalyviams supras-
ti savo, kaip visuomenys 
nario, vaidmenｲ;

 X paskatinti dalyvius 
pasidalyti mintimis ir 
nuomone.

GRUPvS DYDIS:  
10–20 ^moniゼ.

LAIKAS: 1 valanda.

PASIRENGIMAS:

 X kortelys su ^od^iais 
SUTINKU, NESUTINKU,

 X teiginiゼ sgra]as
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ANALIZUOJAMOS TEMOS: vystomasis bendradarbiavimas.

TIKSLAI: Skatinti grupys sgveikg ir  pabry^ti mギsゼ pasaulio pa-
tirties pana]umus.

LAIKAS: 30 min.

GRUPvS DYDIS: 15 nariゼ.

PRIEMONvS: 
 X Pasaulio ^emylapis,
 X Globingo kortelys (pridedama),
 X lapas popieriaus ir pie]tukas kiekvienam dalyviui,
 X smeigtukai,
 X lipni juostely.

PASIRENGIMAS: Padarykite Globingo korteliゼ kopijas. 

EIGA: 
1. Pakabinkite Pasaulio ^emylapｲ.
2. Padalinkite kiekvienam ^aidimo dalyviui  po Globingo kortel{.
3. Paai]kinkite dalyviams, jog jie turi susirasti partnerｲ ir 

jam / jai u^duoti vieng i] Globingo kortelyje esanoiゼ 
klausimゼ. ¥mo gaus, teigiamai atsakiusio ｲ klausimg, 
vardg reikia ｲra]yti atitinkamame langelyje. 

4. Po to poros i]siskiria ir susiranda kitus partnerius.
5. ¥aidimo tikslas – ne vien ｲ kiekvieng langelｲ ｲra]yti atsakymg, 

bet ir kiekvieng klausimg u^duoti skirtingiems ^monyms.
6. Pirmasis asmuo, u^pild{s savo lapg, 

su]unka „Globingo“! Jis ir laimi.

GLOBINGO

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:

Papra]ykite dalyviゼ paeiliui pasidalinti gautais atsakymais ｲ pir-
mgjｲ klausimg. Leiskite dalyviams i]sakyti trumpus komentarus. 
Paklauskite:

 X Ar sunku buvo ^aisti?
 X Ar dalyviai su^inojo ka^kg naujo apie grupys ^mones?
 X Ar kurie nors faktai dalyvius nustebino? Kas jiems pasirody 
ｲdomiausia?

PATARIMAI VADOVUI:

Norydami pritaikyti ^aidimg savo grupys interesams, galite laisvai 
keisti bet kurｲ klausimg. Papra]ykite dalyviゼ pa^ymyti smeigtu-
kais Pasaulio ^emylapyje ]alis, kurios buvo paminytos ^aid^iant 
Globingo ir sujunkite spalvotais smeigukais, kad pademonstruo-
tumyte globalines sgsajas vizualiai.  
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Kas yra buvęs  užsienyje?

Kas turi šeimą, kuri gyvena kitoje šalyje?

Kas žino kokioms 

valstybėms Lietuva teikia 

humanitarinę pagalbą?

Kas žino ką reiškia  

vystomasis  

bendradarbiavimas?

Kas yra skaitęs knygą,  kurios autorius yra kilęs iš kitos valstybės?

Kas rašo el. laiškus žmogui, gyvenančiam  
kitoje šalyje?

Kas yra padėjęs žmogui 

iš kitos valstybės?

Kas mėgsta kitos šalies tradicinį maistą?

Kas yra kalbėjęs  
su žmogumi, gyvenusiu 

kitoje šalyje?

Kieno motina ar tėvas  

yra gimę kitoje šalyje?

Kas mokosi   

užsienio kalbos?

Kas mėgsta muzikos grupę 

iš kitos šalies?

Kas žino Tūkstantmečio vystymosi tikslus?

Kas kalba dviem  

ar daugiau kalbų?

Globingo
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ANALIZUOJAMOS TEMOS: vystomasis bendradarbiavimas.

TIKSLAI: skatinti vietos ir pasaulio ry]iゼ bei nelygybiゼ 
nagrinyjimg.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

LAIKAS: 45–60 min.

PRIEMONvS:  
 X kydys,
 X atsakymゼ kortelys A, B, C  kiekvienai grupei.

EIGA:

 X Suskirstykite dalyvius ｲ grupeles po 4. 
 X Papra]ykite kiekvienos grupys susigalvoti savo pavadinimg 
ir duokite kiekvienai grupei  po A B C (trys atskiros kortelys 
su raidymis A, B, C )  rinkinｲ. Paai]kinkite, kad vyks viktorina.

 X Perskaitykite klausimg su trim galimais atsakymais ir leiskite 
grupei  vieng minut{ pasitarti, koks jゼ manymu yra teisingas 
atsakymas.

 X Papra]ykite  kiekvienos grupys vienu metu pakelti auk]tyn 
atsakymゼ kortel{. 

 X Pasi^ymykite atsakymus ir klauskite kito klausimo. 
 X Po antro klausimo perskaitykite prie] tai buvusio klausimo 
atsakymg. Teisingas atsakymas vertas 10 ta]kゼ. 

 X T{skite viktoring tol, kol pabaigsite ^aidimg.

Faktゼ dw>utw
JUNGTINIズ TAUTズ TヴKSTANTMElIO VYSTYMOSI 
TIKSLAI １JTTVT２:

 Æ perpus suma^inti skurdg ir nepritekliゼ pasaulyje; 

 Æ garantuoti visuotinｲ pradinｲ i]silavinimg;

 Æ u^tikrinti lygias moterゼ ir vyrゼ teises;

 Æ dviem treodaliais suma^inti vaikゼ iki 5 metゼ 
mirtingumg;

 Æ trimis ketvirtadaliais suma^inti gimdyviゼ 
mirtingumg;

 Æ sustabdyti ¥IV / AIDS ir kitゼ u^kreoiamゼjゼ ligゼ 
plitimg;

 Æ u^tikrinti darnゼ ekonominｲ ir aplinkos vystymgsi; 

 Æ plytoti pasaulin{ partneryst{ vystymosi labui.

„AR ŽINAI?“VIKTORI
NA
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APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS. Paklauskite: 
 X Ar nustebino, kuris nors atsakymas? 
 X Ar ]i viktorina nupie]y vystomojo bendradarbiavimo politikos 
aspektus? 

 X Ar ]ie klausimai parody, kg mes turime bendro su kitomis 
]alimis?  

 X Kaip jie mano, kg galytume padaryti, kad didytゼ ^moniゼ sgmo-
ningumas vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais?

Kokie yra Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslai?
A – prisidėti prie demokratijos plėtojimo B – aktyvinti politinius ryšius su  valstybėmis

C – stiprinti nacionalį saugumą

Kokioms šalims Lietuva 
dvišaliu pagrindu 
teikia pagalbą?

A – Baltarusijai

B – JAV

C – Rusijai 

Kokiuose sektoriuose 
Lietuva teikia 

paramą? 

A – sveikatos 
stiprinimo

B – žmogaus teisių 

C – ekonominės 
plėtros

Kurias metais Lietuva 

tapo tarptautinės 

donorų bendruomenės 

dalimi?

A – 2012 

B – 2007 

C – 2004

Kokios yra Europos 

Sąjungos vystomojo 

bendradarbiavimo 

politikos bendros 

vertybės?

A – pagarba 

žmogaus teisėms 

B – laisvė ir demokratija

C –  solidarumas 

ir teisingumas

Kas yra įvardyti Europos konsensuse?
A – vystomojo bendradarbiavimo 

tikslai
B – Bendros vertybės
C – Bendrieji principai

ES teikia daugiau 

nei ... procentų 

visos pasaulio 

paramos? 
A – 20% 
B – 50% 
C – 75

Koks yra svarbiausias dokumentas dėl ES Vystomojo bendradarbiavimo politikos?A – Europos konsensusasB – Visuotinė Žmogaus Teisių DeklaracijaC – Vystomojo bendradarbiavimo ir 
humanitarinės pagalbos įstatymas

Kiek yra Tūkstantmečio  
vystymosi tikslų? 

A – 10 
B – 8 
C – 1

Koks yra Europos Sąjungos vystomojo 

bendradarbiavimo politikos tikslas?

A – skurdo mažinimas pasaulyje 

B – įsidarbinimas 

C – lygios vyrų ir moterų teisės

Atsakymai:
 1 A, B, C
 2  A
 3 B, C
 4 C
 5 A, B, C
 6 A
 7 B
 8 A, B, C
 9 B
 10 A

PATARIMAI VADOVUI: 
Atsi^velg da mi ｲ dalyviゼ 
am^iゼ, adaptuokite viktorinos 
klausimus.
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EIGA: Pirma dalis

 X I]dystykite staliukus kaip ｲprastoje kavinyje ir ant kiekvieno 
stalo u^tieskite „stalties{“. Kiekvienam staliukui priskirkite 
]eimininkg arba ]eiminink{ (savanorｲ).

 X Suskirstykite dalyvius grupymis ir papra]ykite grupys atsi-
systi prie vieno i] esanoiゼ stalゼ.

 X Ant stalo padykite diskusijゼ temゼ sgra]g.
 X Papra]ykite dalyviゼ i]sirinkti temg ir pareik]ti savo nuo-
mon{ duotgja tema bei jg u^sira]yti ant „savo lyk]tuoiゼ 
staltiesyje“.

 X Papra]ykite ]eimininko (ys) skatinti dalyvius pateikti savo 
idyjas ir pasiギlymus, susijusius su tema, ir pasirギpinti, kad 
^odis bギtゼ suteiktas kiekvienam.

 X Papra]ykite dalyviゼ grupyje pristatyti savo nuomones ir 
nuspr{sti, kurie pasiギlymai svarbiausi bei juos u^ra]yti ant 
lipniゼ laukゼ ir priklijuoti „staltiesys“ viduryje.

 X Papra]ykite grupys nariゼ sukurti veiksmゼ plang pasiギly-
mams ir jｲ u^ra]yti „staltiesyje“.

 X Papra]ykite dalyviゼ gerbti kito nuomon{ ir leisti kiekvienam 
tarti ^odｲ.

 X Dalyviams baigus raundg, duokite signalg ir tuomet papra-
]ykite visゼ, i]skyrus ]eimininkg ({), susikeisti staliukais, 
pasirenkant staliukg su juos dominanoia tema.

„IDĖJŲ
BANKAS“

 X Papra]ykite ]eimininko (ys) apibendrinti ankstesn{ diskusi-
jg naujai sveoiゼ grupei.

 X Papra]ykite grupys papildyti temg savomis idyjomis, veiks-
mais ir u^ra]yti ant „staltiesys“ dar prie trijゼ staliukゼ. 

 X Po valandos  duokite signalg ir baikite raundus.

Antra dalis

 X Papra]ykite ]eimininkゼ (iゼ) pristatyti visゼ staliukゼ vykusiゼ 
raundゼ rezultatus, u^ra]ytus ant lipniゼ lapeliゼ.

 X Ant popieriaus nupie]kite taikinｲ, u^ra]ykite diskutuotos temos 
pavadinimg ir ]alia jo suklijuokite dalyviゼ idyjas.

 X Paai]kinkite dalyviams, kad kiekvienas turi teis{ pasirinkti, 
kuri idyja, susijusi su duotgja tema, jam labiausiai patinka ir 
priyjus prie lentos u^ra]ytg idyjg lipniame lapelyje priklijuoti 
prie taikinio kra]to.

 X Jeigu ta pati idyja patinka ir kitam dalyviui, jis gali jg perkelti 
aroiau taikinio centro. 

 X Dalyvis negali perkelti daugiau kaip dviejゼ lipniゼ lapeliゼ.
 X Juos galima perkelti tik aroiau centro, o tolyn nuo centro per-
kelti negalima.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:
Atsi^velgdami ｲ prioritetゼ nustatymo rezultatus, dalyviai suda-
ro veiksmゼ planus, susijusius su konkreoiomis nagrinytomis 
temomis. 
APTARKITE:

 X Trumpalaikius ir ilgalaikius veiksmus. 
 X Kas su kuo galytゼ dirbti ir kokius klausimus?
 X Kokia dalyviゼ pasiギlyta idyja ｲdomiausia, realiausia?
 X Ar ｲmanoma ｲgyvendinti idyjg?

PATARIMAI VADOVUI:
Kontroliuokite laikg, stebykite, ar dalyviai neu^siima pa]aliniais 
dalykais, ar susitelk{ ｲ u^duoties atlikimg.
GALIMOS DIKUSIJズ TEMOS: 

 X Kaip mes asmeni]kai kiekvienas galime prisidyti prie vysto-
mojo bendradarbiavimo?

 X Kaip mes galime prisidyti prie skurdo ir nepritekliaus 
ma^inimo?

 X Kaip galime u^tikrinti lygias moterゼ ir vyrゼ teises?
 X Kaip stabdyti ¥IV / AIDS ir kitゼ u^kreoiamゼ ligゼ plitimg?

ANALIZUOJAMOS TEMOS: 
vystomasis bendradarbiavimas.

TIKSLAI: 

 X skatinti dialogg ir rasti 
i] tiesゼ visapusi]kus 
sprendimus, rotuojant 
diskusijゼ grupiゼ dalyvius;

 X skatinti skirtingゼ idyjゼ 
derinimg ir formuoti 
kolektyvinｲ mgs tymg, 
kuris padeda atrasti iki ]iol 

neapgalvotas i]eitis i] kebliゼ 
situacijゼ.

GRUPvS DYDIS: 20–30 dalyviゼ.

LAIKAS: 50 min.

PRIEMONvS:
 X laisva erdvy,
 X stalai, kydys, 
 X „staltiesy“.

28 N U O  T E O R I J O S  I K I  P R A K T I K O S



EIGA:

1. Prad^ioje pa^aiskite „ritmo“ ^aidimg. Papra]ykite dalyviゼ 
susysti ratu ir paai]kinkite, kad garsas bus perduodamas 
ratu. Pirmasis ^mogus pradeda, o antrasis pakartoja tg patｲ 
garsg asmeniui i] de]inys, kol galiausiai visi pakartoja. 

2. ¥aidimo garsai yra plojimai, pir]tゼ spragsyjimai, 
rankゼ suplojimai ｲ ]launis, pydゼ sudau^imas ir t.t.

3. Pabaig{ „ritmo“ ^aidimg, suskirstykite 
dalyvius ｲ keturias grupes.

4. Papra]ykite grupys dalyviゼ atsakyti ｲ klausimus apie 
muzikg ir sura]yti atsakymus ant balto popieriaus lapo: 

 Æ Kokio tipo muzika jums patinka? 
 Æ Kg tau rei]kia muzika? 
 Æ Kada klausaisi muzikos? 
 Æ Kaip tave paveikia muzika? Fizi]kai, psichi]kai ar 
emoci]kai? 
 Æ Ar tau patinka muzika i] kitゼ pasaulio vietoviゼ?

MUZIKOSĮVAIROVĖ
ANALIZUOJAMOS TEMOS:  
vystomasis ]vietimas.

TIKSLAI: 
 X pagilinti dalyviゼ ^inias apie 
skirtingゼ stiliゼ muzikg, kuri 
yra pasaulinys kultギros 
dalis;

 X ｲrodyti, kad muzika, ]okis ir 
instrumentai atspindi kul-
tギros istorijg, paveldg;

 X priversti u^siymimo daly-
vius mgstyti ir veikti, bギti 
ne tik savo komforto zo-
noje bei suprasti ir vertinti 
kitus.

GRUPvS DYDIS: 20 dalyviゼ.

LAIKAS: 45–60 min.

PRIEMONvS: 
 X baltas popieriaus lapas,
 X kompiuteris,
 X projektorius ir ekranas,
 X internetiniai i]tekliai.

5. Papra]ykite dalyviゼ pristatyti grupys nuomon{.
6. Kiekvienai grupei duokite i]traukti lapelｲ, 

kuriame para]ytas ]alies pavadinimas.
7. I]traukus ]alies pavadinimg,  kiekvienai grupelei 

atskirai pristatykite trumpus muzikinius klipus 
i] tos pasaulio vietos, kurig i]trauky.

8. Papra]ykite kiekvienos grupys dalyviゼ atsakyti ｲ klausimus: 
 Æ Kokie pana]umai yra tarp ]ios muzikos ir muzikos, kurios 
klausaisi tu? 
 Æ Kokie skirtumai? 
 Æ Ar tu manai, kad muzika gali suvesti ^mones kartu?

9. Papra]ykite dalyviゼ sukurti pristatymg 
apie tos ]alies muzikg.

10. Papra]ykite dalyviゼ  pristatyti visiems u^siymimo 
dalyviams tos ]alies muzikg ir leiskite kitoms grupyms 
spyti, kurios ]alies muzika jiems pristatoma.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:
 X Ar dalyviams patiko „ritmo“ ^aidimas?
 X Ar tai buvo tinkamas bギdas pradyti u^siymimg apie skirtingゼ 
]aliゼ muzikg?

 X Kaip vyko darbas grupymis? Ar visi galyjo pasisakyti?
 X Ar lengvai i] pristatymゼ atspyjo, kurios tai ]alies muzika?
 X Ar muzika gali suvesti ^mones?

PATARIMAI VADOVUI:

Ant lapeliゼ galite sura]yti ]iゼ ]aliゼ pavadinimus: Nigerija, Lietuva, 
Andalギzija, Rusija. 
Puikus muzikos tinklalapiゼ sgra]as, rekomenduotas BBC: http://www.bbc.co.uk/
radio3/worldmusic/worldmusiclinks.shtml~Zambezi Express, Zimbabwean and 
South African Dance 

Keletas pasiギlymゼ pasaulio muzikos nagrinyjimui: Septeto Nacional, Kuba, Femi 
Kuti, Nigerija, Ali Farka Toure, Malis, Ry Cooder, [iaurys Amerika; Gocoo, Japonija.

Alternatyvギs ^anrゼ pavyzd^iai: Rai, Al^yras; Sギnゼ, Kuba; Taiko, Japonija, Bhangra, 
Indija; Cajun, JAV.
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ANALIZUOJAMOS TEMOS: pasaulio skurdas ir nelygyby.

TIKSLAI: i]siai]kinti nesg^iningos prekybos taisykles ir sankcijas, 
kurios lemia nevienodg pasaulio skurd^iausiゼjゼ mitybg.  

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

LAIKAS: 45 min.

PRIEMONvS: 
 X parei]kimゼ kopijos (apaoioje),
 X lipnギs lapeliai, 
 X balionai, 
 X dvi kydys, 
 X ]vilpukas.

PASIRENGIMAS: 

Pripギskite balionus ir sudykite ｲ juos parei]kimus.

EIGA:

Pirma dalis (15 min.): 
1. Pastatykite dvi  kydes patalpos gale ir 

padykite balionus ant grindゼ. 
2. Suskirstykite dalyvius ｲ dvi  komandas ir 

papra]ykite i]sirinkti komandゼ kapitonus.
3. Papra]ykite komandゼ sustoti ｲ dvi eiles 

prie]ais patalpos gale pastatytas kydes.
4. Po signalo papra]ykite komandゼ kapitonゼ  eiti prie kydys,  

paimti baliong rankomis, padyti jｲ ant kydys ir sydant ant 
kydys susprogdinti baliong, o rastg lapelｲ pasiimti su savimi.

5. Papra]ykite komandos kapitono grｲ^ti ｲ savo komandg 
ir leisti kitam ^mogui bygti. ｱpusyjus rungtynyms 
su]vilpkite ]vilpuku ir duokite instrukcijas kapitonams. 

6. Paai]kinkite, kad kai komandos vyl pradys ^aisti, dalyvis, 
kurio eily bygti, turi  eiti iki kydys, o ne bygti, o kita komanda 
gali bygti, bet naudotis  tik savo kairigja ranka. Kapitonai 
privalo pri^iギryti, kad bギtゼ laikomasi taisykliゼ. Jei nors viena 
taisykly pa^eid^iama,  komanda turi pradyti ^aidimg i] naujo. 

7. Komanda, pirmoji susprogdinusi 10 balionゼ, laimi.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS: 
 X Ar ^aidimas teisingas? Kodyl? 
 X Ar bギna gyvenime, kad skirtingoms komandoms ar ^monyms 
yra taikomos skirtingos taisyklys? Kada? 

 X Ar tai turi teigiamg ar neigiamg poveikｲ? 
 X Kaip jauoiatys bギdami kapitonais? 
 X Kaip sekysi ｲgyveninti taisykles? 
 X Ar kiti klausysi kapitono? 
 X Kas gali bギti „kapitonu“ realiame gyvenime?

Antra dalis (30 min.): 
1. Papra]ykite dalyviゼ  grｲ^ti ｲ savo grupes.
2. Papra]ykite dalyviゼ sudylioti teiginius, rastus 

balionuose. Teiginiuose nurodytos prie^astys, kodyl 
visame pasaulyje ir Lietuvoje egzistuoja skurdas. 

3. Papra]ykite grupiゼ sudylioti parei]kimus pagal svarbg. 
Viena grupy turi surinkti prie^astis, kodyl jie mano, kad 
skurdas egzistuoja Lietuvoje, o antra – kodyl visame 
pasaulyje. Papra]ykite grupys priimti bendrg sprendimg.

4. Papra]ykite grupiゼ pristatyti skurdo prie^astis 
Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS: 
 X Papra]ykite dalyviゼ paai]kinti, kodyl atrinktos prie^astys u^i-
ma auk]tg ar ^emg pozicijg.

TURTINGAS PASAULIS – 
besivystantis/menkai išsivystęs PASAULIS?
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 X Kokios skurdo prie^astys vienoje vietoje ir visame pasaulyje 
yra tokios pat?  Kokie skirtumai? 

 X Ar skurdas paprastai egzistuoja tarp ]aliゼ ar tarp ]alyse gy-
venanoiゼ ^moniゼ? 

Išsilavinimas. Išsilavinimo stoka – didžiulė skurdo priežastis. 
Keletas vaikų nebaigia mokyklos ir net nesimoko, o 
daugelis žmonių nemoka nei rašyti, nei skaityti.

Įsidarbinimas. Kai kuriose bendruomenėse vyrauja aukštas nedarbo 
lygis. Kai kuriose šalyse darbuotojai gauna mažą atlyginimą, 
dirba sunkiomis sąlygomis ir neturi socialinių garantijų, 
pavyzdžiui: pensijos, atostogų, sveikatos priežiūros paslaugų. 

Narkotikai. Narkotikų vartojimas gali būti tiek  skurdo 
priežastis, tiek rezultatas. Kur narkotikai yra gaminami 
bei vartojami? Kaip tai gali paveikti šalies skurdą?

Korupcija. Žmonės ir institucijos gali tapti įtrauktos į neteisėtus 
veiksmus dėl naudos sau. Pavyzdžiui, jie gali pasirinkti ignoruoti 
įstatymą, jeigu tik nori, arba sumokėti kitiems, kad pažeistų taisykles.

Skola. Lietuva yra įsiskolinusi 43 proc. bendro vidaus 
produkto. Keletas vargingų šalių sumoka 5 kartus daugiau 
skolos grąžinimo, nei kad gauna pagalbos.

Politika. Daugelis žmonių tiki, kad pasaulyje yra pakankamai 
resursų aprūpinti visus žmones, ir jei politiniai lyderiai 
norėtų panaikinti skurdą – jiems tai pavyktų.

Istorija. Kolonizacija, vergystė ir karas vis dar laiko kai kurias šalis, 
skurde. Valstybės istorija daro įtaką jos ateičiai ir praeičiai.

Sveikata ir populiacija. Pasaulio gyventojų skaičius siekia 7 milijardus 
žmonių, 2050 m. gali siekti apie 10. Kita vertus, žmonių mirtingumas 
irgi didėja dėl įvairių ligų, tokių kaip AIDS, maliarija, TUBERKULIOZĖ.

Išoriniai veiksniai. Visi esame paveikti kitų įtakos. Tarptautinės 
organizacijos ir ekonominės ir politinės bendrijos, pavyzdžiui, 
Pasaulio bankas ir ES, priima sprendimus, kaip mūsų šalis 
yra valdoma ir ką mes dėl jos galime padaryti.

Klimato kaita. Pasaulio klimatas keičiasi. Vis daugiau 
sausrų ir potvynių padaro didelę žalą (pastatams ir 
keliams), sukelia badą, ligas ir stichines nelaimes. 

PATARIMAI VEDvJUI:

[ｲ u^siymimg atlikti labai paprasta. Taoiau nepamir]kite skirti daugiau laiko antrajai u^siymimo daliai.

Ar >inojote, kad... kokaino pardavimas [iaurys Amerikoje ir 
Europoje skatina did^iulｲ mi]kゼ kirtimg Kolumbijoje, Peru ir 
Bolivijoje. Jungtinys Tautos apskaioiavo, kad vien Kolumbijoje, 
240 kvadratiniゼ kilometrゼ ^emy buvo po kokaino auginimo 
(2010 m.). Ta pati problema bギdinga ir Afganistane, kur dyl he-
roino ir opiumo gaminimo auginamos aguonos.

FAKTズ Dv<UTv: 

 Æ Pasaulyje daugiau nei 1 mlrd. ^moniゼ gyvena 
skurde – ma^iau negu u^ 1 JAV dolerｲ per dieng. 

 Æ Kasdien dyl skurdo ir bado mir]ta daugiau 
nei 16 tギkst. vaikゼ, nesulaukusiゼ penktojo 
gimtadienio – po vieng kas penkios sekundys. 

 Æ 852 mln. ^moniゼ nuolatos alksta. Nevisaverty 
mityba lemia ankstyvg kas treoio pasaulio 
gyventojo mirtｲ ar ligas. AIDS, tuberkuliozy ir 
maliarija kasmet nusine]a daugiau nei 6 mln. 
^moniゼ gyvyb{.

 X Kokiゼ grupiゼ ^monys sudaro prastuomen{ kiekvienoje 
valstybyje? 

 X Ar yra skirtumas tarp skurdo ir nelygybys? Koks jis? 

Grｲ^tant atgal prie ^aidimo su balionais ir nelygiomis taisyklymis, 
ar yra situacijゼ tarp ^moniゼ ir ]aliゼ, kai egzistuoja nelygios taisy-
klys ir struktギros? Kokios tai situacijos?
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ANALIZUOJAMOS TEMOS: pasaulio skurdas ir nelygyby.

TIKSLAI: i]analizuoti nesg^iningg prekybg, taisykles ir sankcijas, 
kurios sukelia sunkumゼ pasaulio skurstantiesiems. 

GRUPvS DYDIS: nuo 14 iki 28 dalyviゼ.

LAIKAS: 120 min.

PRIEMONvS:  
 X Mousso istorijos kopijos,
 X skirtingゼ vaidmenゼ kortelys,
 X grupinio darbo instrukcijos,
 X nedidelys baltos ir raudonos kortelys kiekvienam dalyviui,
 X erdvy darbui grupymis ir bendrai grupyje.

EIGA:

1. Perskaitykite Mousso istorijg visai grupei.
2. Paai]kinkite, kad dalyviai dalyvaus Pasaulio Prekybos 

Organizacijos (PPO) susitikimo simuliacijoje. Susitikimo 
klausimas – medvilnys kainos rinkoje. Malio vyriausyby 
siunoia savo atstovg ir taip pat pakvieoia Moussg – 
medvilnys ギkininkg i] Malio, ir tikisi, kad Mousso istorija 
i]spr{s nesg^iningos medvilnys prekybos klausimg. 

3. Suskirstykite dalyvius ｲ ]e]ias lygias grupes, 
atstovaujanoias PPO; ES; JAV; Malio vyriausybys 
pareigギng; Moussa, ギkininkg i] Malio; drabu^iゼ 
gamintojg ir gamyklos savininkg i] Italijos.

4. Atitinkamoms grupyms i]dalinkite vaidmenゼ korteles.

5. Duokite  grupyms 15 minuoiゼ perskaityti vaidmenゼ korteles 
ir parengti klausimus diskusijai. Be to, kiekviena grupy 
turi i]sirinkti savo atstovg, atstovausiantｲ grupei, ir vieng 
ar du pagalbinius asmenis, palaikysianoius atstovg ir 
padysianoius jam / jai atsakyti ｲ klausimus susitikimo metu. 

6. Kai grupys pasiruo]ia, pakvieskite dalyvius 
atsisysti kambario centre.

7. Kitゼ ^aidyjゼ papra]ykite susysti aplink juos. 

8. Paai]kinkite, kad diskusijai pirmininkaus PPO. ES, JAV, 
Malio vyriausybys pareigギnas, Moussa, ギkininkas i] 
Malio, drabu^iゼ gamintojas ir gamyklos savininkas i] 
Italijos turi 5 minutes pristatyti savo pozicijg ir u^duoti 
klausimus. Grupes vieng po kitos turi pristatyti PPO. 

9. Po to PPO 10 minuoiゼ gali u^duoti klausimus 
grupyms bei apibendrinti argumentus ir pozicijas.

10. Suskirstykite dalyvius ｲ grupes po 6. Kiekvienoje grupyje 
turytゼ bギti vienas PPO, ES, JAV, Malio vyriausybys 
pareigギnas, Moussa, ギkininkas i] Malio, drabu^iゼ 
gamintojas ir gamyklos savininkas i] Italijos.

11. I]dalinkite grupyms instrukcijas. Patikrinkite, ar 
visi suprato, kg daryti ir kaip elgtis su baltomis 
ir raudonomis kortelymis. Grupyms skiriama 30 
minuoiゼ pabandyti rasti bendrg sprendimg.

12. Pakvieskite visus grｲ^ti ｲ bendrg ratg ir aptarkite rezultatus.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:
 X Ar dalyviai buvo anksoiau girdyj{ apie tokig problemg?
 X Kokios buvo jゼ pirminys nuostatos ir ar jos pasikeity 
pabaigoje?

 X Ar lengva buvo rasti bendrg nuomon{?
 X Kaip buvote paveiktas kitゼ ]aliゼ? 
 X Ar gautas rezultatas buvo patenkinamas jギsゼ grupei? 
 X Ar  situacija teisinga? 
 X Kas turi teis{ jg keisti ir kg turytゼ padaryti? 
 X Kg mes galime padaryti? 
 X Kodyl mums tai turytゼ rギpyti?

PATARIMAI VEDvJUI:

[iam u^siymimui reikia daug laiko. Jeigu bギtina, galite bギti PPO 
komandos dalis.

BALTASIS

AUKSAS
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Moussos istorija „Baltasis auksas“

Medvilny yra labai svarbi Malio ekonomikai, jai net yra duotas 
vardas – „baltasis auksas“. Trys milijonai ギkininkゼ Malyje augina 
medviln{ ir jg parduoda tokiems privilegijuotiems ギkininkams, kaip 
Moussa. Jis pagamina tris tonas medvilnys per metus u^ 322 dole-
rius, i]leisdamas ma^iau nei 1 dolerｲ per dieng. ガkininkai i] Malio 
jauoia, kad medvilnys prekybos sistema silpnyja. Tarptautiniu 
mastu jie mato pagrindin{ problemg – subsidijas, mokamas ES, 
JAV ir kitose turtingose   ]alyse ギkininkams u^ medvilnys gamybg. 

Subsidija suteikiama tiems ギkininkams, kurie gauna bazin{ algg, 
todyl jie gali sau leisti parduoti savo medviln{ u^ ma^esn{ kaing. 
Medvilny i] ES ir JAV dabar yra pigesny nei medvilny i] Malio, 
todyl Moussa negali konkuruoti. Pasaulio prekybos organizacijos 
nariai pa^adyjo nutraukti medvilnys subsidijas, bet nenutrauky jゼ 
mokyti. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) susitikimuose kie-
kviena ]alis turi vieng balsg. [iandien Malio vyriausyby nusprendy 
nupirkti Moussai kelionys bilietg ｲ PPO derybas, kad ]is prane]tゼ 
apie medvilnys augintojゼ i] Malio poreikius.

VAIDMENŲ KORTELĖS

Moussa, ūkininkas iš Malio. Jus pasiėmė į šį susitikimą tam, kad 

paaiškintumėte, kaip sunku medvilnės augintojams užsidirbti Malyje. 

Jūs uždirbate mažiau nei 1 dolerį per dieną. Auginate augalus, kad 

išmaitintumėte save, žmoną ir 4 vaikus. Jūs esate labai pasipiktinęs, 

kad turite dirbti daug valandų todėl, kad mažėja medvilnės 

vertė – turtingos šalys moka subsidijas jų augintojams. Aprangos 

bendrovės visada ieško pigesnės produkcijos. Jei jūs parduodate 

pigiau – vadinasi, dirbate nemokamai ir negalite pragyventi, taip 

pat gali tekti palikti medvilnės ūkininkavimą ir ieškotis darbo kitur. 

JAV vyriausybės pareigūnas. Jūs esate čia su JAV vyriausybės 
pareigūnų komanda. JAV yra didžiausia pasaulio medvilnės 

eksportuotoja  ir suteikia medvilnės augintojams subsidijas. 
2005 m. jūs su kitomis PPO narėmis sutikote pertvarkyti 

medvilnės prekybą ir nustoti mokėti subsidijas. Tačiau jūs 
vis dar mokate dideles subsidijas medvilnę auginantiems 
ūkininkams. Kiti pagrindiniai jos gamintojai (ES, Kinija, 

Indija) taip pat subsidijuoja savo produkciją. 

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) pareigūnas.  Jūs dirbate Ženevoje PPO ir darote didelę įtaką kuriant taisyklėmis pagrįstą tarptautinę prekybos sistemą. Nuo 2001 m. jūs dalyvaujate daugelį sričių apimančiose daugiašalėse prekybos derybose, vadinamose „Dohos derybų raundu“, kurių tikslas – didžiausią dėmesį pasaulio prekybos sistemoje skirti vystymuisi, kovoti su skurdu. 2005 m. PPO nariai pažadėjo palaipsniui atsisakyti JAV ir ES subsidijų už medvilnę. Tačiau nuo tada išmokėta 40 mlrd. JAV dolerių subsidijų medvilnę auginantiems ūkininkams. Posėdyje jums reikia rasti sprendimą, kuris būtų priimtinas visiems. 

Europos Sąjunga (ES). ES yra didžiausias pasaulyje prekybos 
blokas ir viena iš pagrindinių veikėjų PPO. Jūs esate čia su 
EK (Europos komisija) pareigūnų komanda, atstovaujate 
27 ES valstybėms narėms ir ginate prekybos susitarimus 

bei ES interesus. Medvilnės subsidijos paremia vietos 
ekonomiką Ispanijoje ir Graikijoje tam, kad ES galėtų 

konkuruoti tarptautinėse rinkose. Jūs taip pat teikiate 
pagalbą Maliui: apie 800 mln.  2008–2013 metais.

Drabužių gamintojas ir gamyklos savininkas, Italija. 

Jūs patekote į šį susitikimą, nes norite gauti medvilnę 

iš pigių tiekėjų ir norite žinoti, kodėl vienose šalyse 

ji yra brangesnė nei kitose.  Jūsų verslas labai 

konkurencingas ir visada stengiatės gauti kuo daugiau 

pelno. Kuo mažesnė kaina, kurią mokate už medvilnę, 

tuo jūsų gamyklai geriau. Jums būtų naudinga, jei 

įtikintumėte  ūkininką ir toliau parduoti medvilnę 

už tą pačią kainą. Malis parduoda savo medvilnę jūsų 

įmonei pigiau nei kiti Amerikos ir Europos ūkininkai.

Malio vyriausybės pareigūnas. Medvilnė – Malio „baltasis 

auksas“. 2003 m. pasiekta kulminacija:  medvilnės auginimu 

užsiėmė 3 milijonai žmonių ir tai sudarė 38 % visų šalies 

pajamų. Medvilnė iš Malio yra pigesnė, bet gautos subsidijos iš 

turtingųjų šalių užkerta kelią ūkininkams gauti pakankamai 

gerą kainą. Tu retai atvyksti į PPO susitikimus, bet šiandien 

tavo viršininkas susirgo ir siuntė tave lydėti ūkininką 

Moussą. Malis gauna ES paramą, kuri yra sveikintina, 

tačiau nėra jokios sąžiningos prekybos taisyklių. 
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INSTRUKCIJOS GRUPvMS:

Jギs atstovaujate vienai i] ]e]iゼ grupiゼ:
 X Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) pareigギnas, 
 X Europos Sgjunga (ES),
 X JAV vyriausybys pareigギnas,
 X Malio vyriausybys pareigギnas, 
 X Moussa, ギkininkas i] Malio, 
 X drabu^iゼ gamintojas ir gamyklos savininkas i] Italijos.

INSTRUKCIJOS:

1. Kiekvienas turi paeiliui prisistatyti ir pristatyti atstovaujanoig 
organizacijg, t. y. kitus supa^indinti su savo vaidmeniu.

2. Po to kiekvienas turytゼ i]sakyti savo nuomon{ dyl 
esamos situacijos bei kokia ji buvo diskusijos pabaigoje. 
Manantieji, kad rasti sprendimg bus lengva, turytゼ i]kelti 
baltg kortel{, o manantieji, kad bus sunku – raudong.

3. Jギsゼ u^duotis – rasti visus tenkinantｲ sprendimg, 
paremtg bendra visゼ ]e]iゼ nariゼ nuomone. Diskusijg 
organizuokite etapais. Diskusijai vadovauja PPO. 
Pirmas etapas: i]dystykite savo pozicijg. Antras 
etapas: pasiギlykite savo sprendimo variantus.Treoias 
etapas: aptarkite skirtingus sprendimo variantus.

4. Atid^iai klausykitys vienas kito. Kiekvieno pasisakymo 
pabaigoje parodykite spalvotg kortel{, taip i]reik]dami savo 
nuomon{ dyl galimybys pasiekti visus tenkinantｲ sprendimg.

5. Bendros nuomonys paie]kos pabaigoje i]sirinkite 
atstovg, pristatysiantｲ rezultatus visai grupei.

FAKTズ Dv<UTv APIE MALｯ:

 Æ Gyventojai (2012):  14,85 mln.

 Æ ¥SRI (¥mogaus socialinys raidos indekso) 
reitingas: 178. (i] 182 ]aliゼ).

 Æ Gyvenimo trukmy:  48,1 metai.

 Æ Gyventojゼ, gyvenanoiゼ u^ ma^iau nei 
2 dolerius per dieng: 77,1 は.

 Æ Suaugusiゼjゼ nera]tingumo lygis: 73,8 は 
vyresniゼ nei 15 metゼ am^iaus.
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EIGA: 

1. Pristatykite u^siymimg. Trumpai bendrai pristatykite 
horoskopus. Ar dalyviai juos skaito? Ar jais tiki? 
Kokig informacijg paprastai suteikia horoskopai?

2. Suskirstykite dalyvius ｲ tris grupes ir kiekvienai 
jゼ i]dalinkite „Gyvenimo korteliゼ“ rinkinｲ su 
atitinkanoiomis „Horoskopo kortelymis“.

3. Skirkite grupyms 20 minuoiゼ para]yti fantastinius 
horoskopus keturiems ^monyms, kuriゼ „Gyvenimo 
korteles“ turi. Dalyviai turytゼ pasitelkti vaizduot{, 
intuicijg ir bendrg i]prusimg, stengdamiesi nuspyti, 
kas ]iems ^monyms nutiks ateinanoiais metais. 
Pabry^kite, jog nyra teisingゼ ar klaidingゼ atsakymゼ, 
taoiau prana]ystys neturytゼ prasilenkti su realybe.

4. Kai dalyviai baigia darbg, pakvieskite visus ｲ vieng 
grup{. Papra]ykite kiekvienos grupys paeiliui pristatyti 
savo darbus. Pirmiausia dalyviai turytゼ perskaityti 
informacijg ant „Gyvenimo korteliゼ“, kad visi susipa^intゼ 
su herojais, po to – perskaityti horoskopus.

5. Galiausiai priklijuokite „Gyvenimo korteles“ ir 
prana]ystes ant didelio popieriaus lapo kaip lentel{.

APIBENDRINIMAS IR ｯVERTINIMAS: Diskusijos prad^ioje papra-
]ykite kiekvienos grupys paai]kinti, kokia ateitis laukia kiekvieno 
herojaus. Po to pabandykite apibry^ti skurdg ir galiausiai aptarkite 
jo pasekmes.

 X Kokｲ vargingゼjゼ ｲvaizdｲ yra susidar{ dalyviai? Savo ir kitose ]a-
lyse? Ar tai – stereotipai? Ar ｲvaizd^iai pagrｲsti? I] kur dalyviai 
gavo tokios informacijos?

 X Kaip dalyviai supranta terming „skurdas“?
 X Ar galima ^mogゼ laikyti „turtingu“, jei jis gyvena vienoje vals-
tybyje, ir „varg]u“, jei kitoje? Kitaip tariant, ar skurdas yra 
reliatyvus?

 X Kodyl vieni ^monys jギsゼ visuomenyje yra turtingi, o 
kiti – varg]ai?

SKURDO
HOROSKOPAS

PASIRUOŠIMAS: Padarykite „Horoskopo“ ir „Gyvenimo korte-
liゼ“ kopijas bei jas i]kirpkite. Paruo]kite tris korteliゼ rinkinius, 
kuriuose bギtゼ keturios „Gyvenimo kortelys“ su atitinkamo-
mis „Ho roskopo kortelymis“. Rinkinｲ ｲdykite ｲ atskirg vokg, kad 
nesusimai]ytゼ.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: pasaulio skurdas ir nelygyby,

TIKSLAI: Apsvarstyti tiek galimybiゼ trギkumg neturtingiesiems, 
tiek sunkumus su kuriais jie susiduria naudodamiesi turimomis 
galimybymis. Suvokti skurdo ciklg. Skatinti socialinｲ teisingumg, 
^mogi]kgjｲ orumg ir atsakingumg.

LAIKAS: 60 minuoiゼ

GRUPvS DYDIS: 15  21

PRIEMONvS: 
 X horoskopo kortelys
 X gyvenimo kortelys
 X lapas popieriaus ir pie]tukas kiekvienam dalyviui
 X didelis popieriaus lapas arba lenta
 X ^ymekliai arba kreida
 X lipni juostely
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 X Kokie yra pagrindiniai bギdai i]vengti skurdo jギsゼ valstybyje 
ir Eritryjoje, vienoje vargingiausiゼ pasaulio ]aliゼ? Turtingas 
dydy? Loterijos laimyjimas? I]silavinimas? Gera sveikata? 
Tinkamos pa^intys? Sunkus darbas? Kas dar?

 X Ar lengva neturtingiesiems i]trギkti i] skurdo rato? Kitaip ta-
riant, ar lengva vargingoje ]eimoje gimusiam ^mogui u^augus 
nebギti varg]u?

 X Kokias galimybes turi turtingieji?
 X Kokias galimybes turi varg]ai?
 X Ar varg]ai patys kalti dyl savo skurdo? Gal toks jゼ likimas? 
Gal kaltos socialinys, politinys, ir ekonominys prie^astys?

 X Skurdas da^nai eina ranka rankon su prasta sveikata, alkiu ir 
prasta mityba, menku i]silavinimu, prastais darbo ｲgギd^iais 
ir bedarbyste. Ar tai – sutapimas, ar jie susij{? Jei taip, kokie 
tai ry]iai?

 X Kaip visuomeny apskritai ^iギri/ elgiasi su varg]ais?
 X Kokios politikos kryptys ir socialiny politika sukuria geriausias 
galimybes visiems pilieoiams?

 X Kiek svarbus ]vietimas ma^inant skurdg jギsゼ valstybyje?
 X Beveik visose pasaulio valstybyse skirtumas tarp turtingゼjゼ 
ir varg]ゼ auga. Auga ir skirtumai tarp valstybiゼ. Kokios to 
pasekmys Europai?

 X Ar svarbu, kad skirtumas didyja? Jei dalyviai mano, kad svar-
bu, tuomet kas atsakingas u^ tai, kad bギtゼ imtasi veiksmゼ 
skurdui ma^inti?

 X Kg gali padaryti pavieniai asmenys, jゼ grupys, vietos bendruo-
menys ir tautos, kad skirtumo nebeliktゼ?

PATARIMAI VADOVUI 

I]ai]kinkite dalyviams, jog tai – ｲsivaizduojamas horoskopas, ir ne-
bギtina bギti astrologu ar i]manyti apie tradici]kai zodiako ^enklams 
priskiriamas savybes. Dalyviai veroiau turytゼ kreipti dymesｲ ｲ kor-
telyse apra]ytose gyvenimo istorijose pateiktas detales ir naudotis 
savo paoiゼ bendru i]prusimu bei istorijos, ekonomikos ir sociologijos 
^iniomis. „Meilys“ dalis horoskopuose gali apimti ne vien asmens 
meilys gyvenimg, bet ir jo/jos santykius su ]eima ir draugais.

VARIANTAI

Galite pritaikyti istorijas arba pakeisti kelias i] jゼ kitomis, kurios 
pasirodys jums ｲdomesnys ar tinkamesnys. Taip pat galite ]ias 
gyvenimo istorijas pakeisti tikromis jums ^inomomis ar girdyto-
mis istorijomis, nutikusiomis jギsゼ bendruomenyje ar valstybyje.

GYVENIMO KORTELĖS

Marija, vieniša trijų vaikų motina, gyvena labai vargingame Medeiros priemiestyje, Portugalijoje. Paskutinis partneris ką tik ją paliko. Ji dirba tarnaite turtingoje šeimoje, tačiau kiek dar turės darbą? Neseniai kažkas pavogė brangų namų šeimininkės žiedą, o ji įtaria vieną iš tarnaičių. Nepavyksta išsiaiškinti, kuri kalta, tad ketinama atleisti visas 
tarnaites ir į jų vietą priimti kitas. Marija yra Ožiaragis. 

Amina yra iš Turkijos. Ji gyvena mažame 
kaimelyje viename skurdžiausių šalies 

regionų. Jai 12 metų, o jos tėvai – labai 
vargingi ūkininkai, jie ketina ieškoti 

jai vyro. Tačiau ji nenori tekėti, todėl 
nusprendžia pabėgti iš namų ir keliauti 

į sostinę, kur tikisi, kad jos laukia 
šviesesnė ateitis. Amina yra Dvyniai.

Jurijus gyvena su tėvais ir trim
is jaunesniais 

broliais Tomske, Sibi
re. Jis –

 dvidešimtmetis, la
bai 

perspek
tyvus ledo r

utulio žaidėjas. Amerikoje 

gyvenantis dėdė
 jam pažadėjo surasti stipe

ndiją 

studijoms koledž
e Amerikoje.

 Jurijaus tėvas, Miša, 

daug mėnesių yra bedarbis ir š
iuo metu vienintelės 

šeimos gaunamos pajamos iš Jurijaus atliekamų 

atsitiktin
ių darbų. Jurijus nežino, kaip elgtis. Jo 

motina serga, du jaunesnieji brol
iukai neįgalūs, 

tad šeima pasikliauja juo. Jurijus yra Vėžys. 

Miša yra iš Tomsko, Sibiro. Jau daug mėnesių 
jis neturi darbo ir nebežino, ką daryti. 
Jo žmona sunkiai serga ir kiaurą dieną 
privalo gulėti lovoje. Jis turi keturis 

vaikus – 20, 18, 10 ir 8  metų amžiaus – du 
jaunesnieji yra neįgalūs. Miša yra Mergelė. 
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Bengtas yra jaunas Švedijos skustagalvis. Šįmet jis dukart buvo suimtas už smurtavimą. Jis jau dvejus metus nedirba ir, nepaisant to, atsisakė visų gautų darbo pasiūlymų. Jis labiau nori leisti laiką treniruodamas savo šunį, pitbulteljerą, užsiimti kultūrizmu ir trintis gatvėse su draugužiais, susijusiais su keliais neseniai įvykusiais rasistiniais incidentais. Bengtas yra Avinas.

Rikardo gyvena vienas Barselonoje, 

Ispanijoje, mažame bute, kurį vos 

išlaiko. Jis jau daugelį mėnesių serga 

ir gyvena iš vyriausybės skiriamų 

socialinių išmokų. Anksčiau jis užsiimdavo 

atsitiktiniais darbais. Žmona išsivežė 

vaikus ir paliko jį, sužinojusi, jog jis 

serga AIDS. Rikardo yra Svarstyklės.

Abdulas priš daugelį metų atvyko iš Mauritanijos į Prancūzijos sostinę, Paryžių, ieškodamas darbo. Pirmus metus jis praleido vienas, bet vėliau jis galėjo atsivežti žmoną ir keturis sūnus bei senelius. Jie visi gyvena viename bute vargingoje Paryžiaus dalyje. Kurį laiką viskas sekėsi gerai, ypač kai Abdulo žmona pagimdė dvynukus, bet pasirodė labai sunku auginti vaikus Mauritanijos tradicijomis. Dabar dvynukai yra dvylikos metų. Jie turi daugybę problemų mokykloje ir 
dažnai neklauso tėvų. Neseniai dėl bendro ekonomikos 
nuosmukio Abdulas prarado darbą. Abdulas yra Liūtas. 

Dvyniai Moktaras ir Uldas gimė Paryžiuje, Prancūzijoje. Jie yra Abdulo, 

darbininko imigranto, kilusio iš Mauritanijos, sūnūs. Visa šeima – jų 

tėvai, keturi vyresni broliai ir seneliai – gyvena viename bute 

vargingoje Paryžiaus dalyje. Dabar dvyniams dvylika metų, mokykloje 

jie turi daug problemų. Jie atsisako mokytis, dažnai bėga iš pamokų ir 

leidžia laiką su draugais Paryžiaus priemiesčiuose, neklauso tėvų, su 

kuriais nuolat pykstasi, kartais net smurtauja. Pranešimai iš mokyklos 

rodo, jog  jie tampa vis agresyvesni.Moktaras ir Uldas yra Vandeniai. 

Džeinė yra pagyvenusi našlė, gyvenanti Škotijoje. Jos vyras buvo alkoholikas ir neturėjo nuolatinio darbo. Ji gyvena iš labai mažos valstybės pensijos, bet dabar jai reikalinga papildoma priežiūra, nes jos sveikata silpsta. Džeinė yra Žuvys. 

Andželika gyvena kartu su seserimi Bela Palerme, Italijoje. 

Jų tėvai mirė, kai mergaitėms buvo šešiolika ir  septyniolika 

metų, todėl joms teko mesti mokyklą ir pradėti dirbti, 
kad pragyventų. Dabar joms dvidešimt dveji ir dvidešimt 
treji metai.  Bela dirba dviejuose darbuose ir  prižiūri 

Andželiką, kuri yra narkomanė. Andželika dažnai vagia 

sesers atlyginimą norėdama nusipirkti narkotikų. Jau daug 

metų ji tai vartoja, tai meta narkotikus, jai sunkiai sekasi 

valdyti savo priklausomybę. Andželika yra Skorpionas. 

Bela gyvena kartu su seserimi Andželika Palerme, Italijoje. 

Jų tėvai mirė, kai mergaitėm buvo šešiolika ir septyniolika 

metų, todėl joms teko mesti mokyklą ir pradėti dirbti, 

kad pragyventų. Dabar joms dvidešimt dveji ir dvidešimt 

treji metai. Bela dirba dvejuose darbuose; dieną ji dirba 

tarnaite, o naktį valytoja – ligoninėje. Taip pat ji prižiūri 

Andželiką, kuri yra narkomanė. Bela atsisako palikti seserį, 

nes žino, kiek ši kentėjo nuo jų žiauraus tėvo. Bela pati turi 

problemų dėl savo karšto būdo, kurį jai sunku suvaldyti ir 

dėl kurio ji jau du kartus neteko darbo Bela yra Jautis.  

Krista, 20 metų, nuomuoja mažą butelį 

labai vargingame Prahos priemiestyje 

ir svajoja gyventi Vokietijoje. Ji 

perskaitė skelbimą dėl darbo Berlyne. 

Paskambino nurodytu numeriu ir susitiko 

su vyru, kuris pažadėjo ištraukti ją iš 

skurdo, žadėdamas, kad ji lengvai ras 

darbą Berlyne. Ji nusprendžia lengvai 

patikėti šiuo žmogumi ir rizikuoti 

vykti į Vokietiją. Krista yra Šaulys. 



Avinas (Bengtas) 

(Kovo 21 – balandžio 21) 

Meilė  

Darbas  

Sveikata

Svarst
yklė

s (R
ikar

do) 

(Rug
sėjo

 23 
– spa

lio 2
2) 

Meilė
 

Darb
as 

Sve
ikat

a

Jautis (Bela) (Balandžio 22 – gegužės 21) 
Meilė 

Darbas 
Sveikata

Skorpionas (Andželika) (Spalio 23 – lapkričio 22) Meilė 
Darbas 
Sveikata

Dvyniai (Amina) 

(Gegužės 22 – birželio 21) 

Meilė 
Darbas 
Sveikata

Šaulys (Krista) 

(Lapkričio 23 – gruodžio 21) 

Meilė 
Darbas 
Sveikata

Vėžys (Jurijus) 
(Birželio 22 – liepos 22) Meilė 
Darbas 
Sveikata Ožiaragis (Marija) (Gruodžio 22 – sausio 20) Meilė 

Darbas 
SveikataLiūtas (Abdulas) (Liepos 23 – rugpjučio 22) 

Meilė 
Darbas 
Sveikata

Vandenis (Moktaras ir Uldas) 

(Sausio 21 – vasario 19) 

Meilė 

Darbas 

Sveikat
a

Mergelė (Miša) 

(Rugpjūčio 23 – rugsėjo 22) 

Meilė 

Darbas 

Sveikat
a

Žuvys (Džeinė) (Vasario 20 – kovo 20) Meilė 
Darbas 
Sveikata

HOROSKOPŲ KORTELĖS METAMS
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ANALIZUOJAMOS TEMOS:  
pasaulio skurdas ir nelygyby, globalizacija.

TIKSLAI: 

 X suprasti, kodyl ^monys emigruoja;
 X susieti migracijg su ekonominiais, socialiniais, politiniais ir 
aplinkos veiksniais.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

LAIKAS: 30 min.

PRIEMONvS:  
 X i]traukos i] istorijゼ: ie]kojimas prieglobsoio Lietuvoje (ar kitos 
istorijos apie ^mones, kurie persikyly gyventi kitur),

 X ra]ymo lenta,
 X ^ymekliai.

EIGA:

1. Perskaitykite istorijg apie kokｲ nors 
^mogゼ, persikylusｲ gyventi kitur.

2. Papra]ykite dalyviゼ susiskirstyti poromis.
3. Leiskite poroms per 10 minuoiゼ su 

partneriais aptarti naujg informacijg.

 Æ Koks veikyjゼ gyvenimas?

 Æ Su kokiais sunkumais susiduria?

 Æ Kaip jie keliavo?

 Æ I] kur gavo pinigゼ kelionei?

 Æ Kg paliko savo ]alyje?

4. Po to papra]ykite apsvarstyti ]iuos klausimus:

 Æ Ar kas nors pa^ｲsta ^mogゼ, persikylusｲ gyventi kitur?

 Æ Kaip ^mogus jauoiasi persikeldamas kitur? 
5. Dalyviゼ mintis u^ra]ykite lentoje ir t{skite diskusijg.

 Æ Kokios yra emigracijos prie^astys ir kuo skiriasi krausty-
masis kitur ir emigracija?

6. Suskirstykite dalyvius ｲ grupes po 3 ar 4 ^mones.
7. I]dalinkite ma^us popieriaus lapus bei ra]iklius ir skirkite 

10 minuoiゼ „minoiゼ lietui“ apie tai, kokius 10 daiktゼ 
jie pasiimtゼ, jei tg akimirkg reikytゼ kraustytis.

8. I]dalinkite didelius popieriaus lapus ir ^ymeklius. 
Papra]ykite kiekvienos grupys nupie]ti tuos 
10 daiktゼ, tam skirkite 20 minuoiゼ.

9. Grｲ^kite ｲ bendrg grup{ ir papra]ykite 
dalyviゼ pristatyti savo sgra]us.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:

Papra]ykite dalyviゼ ｲvardyti teigiamas ir neigiamas migracijos ir 
persikraustymo puses.

 X Ar manote, kad tai sg^ininga, kad ^monys turi priverstinai 
kraustytis?

 X Ar galite ｲsivaizduoti, kad tai kada nors galytゼ nutikti jums?
 X Ar pa^ｲstate kg nors, kas turyjo pana]ig patirtｲ?  

PATARIMAI VADOVUI:

Pasidomykite pabygyliゼ ir imigrantゼ situacija Lietuvoje. Pateikite 
bギtiniausiゼ daiktゼ sgra]g.

GYVENTI KITUR?KODĖL ŽMONĖS PERSIKELIA
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Kawayos persikwlimas i= Demokratinws 
Kongo Respublikos ｰ Anglije
Kawaya tik neseniai atvyko ｲ Anglijg i] Demokratinys Kongo 
Respublikos (DKR). Jis sako, kad pasiilgsta savo ]alies, bet ten  
gyventi nyra sglygゼ dyl nuolatinio kariavimo ir ^moniゼ teisiゼ sto-
kos. Kawayos gentis kilo i] Ruandos ir nors jie per am^ius gyveno 
DKR, bet vis tiek susiduria su vadovaujanoios genties persekiojimu.

Kawaya anksoiau dirbo organizacijoje, padedanoioje vaikams, 
nukentyjusiems kare. Vieng dieng pavalg{s susirgo vienas vaikas. 
Kawaya nuve^y jｲ ｲ ligonin{, bet nepaisant  gydymo, vaikas numiry. 
[is vaikas buvo i] vadovaujanoios genties ir Kawaya buvo apkal-
tintas dyl sgmoningo vaiko nunuodijimo bei u^darytas ｲ kalyjimg.

Kawaya buvo u^rakintas ir mu]amas 30 dienゼ, kad prisipa^intゼ. 
Taoiau jis sugebyjo ｲtikinti vieng kareivｲ susisiekti su jo motina, kuri 
sumokyjo jam u^ Kawayos paleidimg. Buvo paskelbtas ｲsakymas 
nu^udyti Kawayg, bet kareivis jｲ paleido ir jam pavyko pabygti ｲ 
Ruandg. Kawaya sako, kad dyl ^mogaus teisiゼ stokos jis nebギtゼ 
sulauk{s teisingumo ir bギtゼ nu^udytas, jei bギtゼ grｲ^{s.

Kawayos motina padavy jo dokumentus ir pinigus kareiviui, ir ]is 
galyjo i]vykti ｲ Anglijg bei pra]yti prieglobsoio. Jis sako, kad ^mo-
nys, su kuriais jam teko pirmg kartg kalbytis Londone, buvo labai 
malonギs, davy jam maisto ir nemu]y. Jis vertina tai, kad Anglija 
yra teisiny bei saugi valstyby.

Sahidws persikwlimas i= Kosovo ｰ Lietuve
Sahide ir jos ]eima paliko Kosovg 1999 m. dyl ten vykusio karo. 
Manoma, kad beveik milijonas ^moniゼ buvo priversti bygti nuo 
serbゼ  pajygゼ, dalis jゼ persikyly ｲ kitus regionus. I] prad^iゼ Sahide 
ir jos ]eima nuvyko ｲ pabygyliゼ stovyklg Makedonijoje ir i] ten ｲ 
Pabrad{. Nors oia jie saugiai gyveno keletg metゼ, bet jai vis dar 
sunku kalbyti apie tai, kas buvo pabygyliゼ stovykloje.

Sahidei buvo 14 metゼ, anglゼ kalbg ji girdyjo tik per televizijg. Ji 
prisimena, kad atvykusi autobusu ｲ Dungarvang buvo sveikinama 
vietiniゼ ^moniゼ, ^inojusiゼ kg jai teko i]k{sti. Sahide ir jos ]eima 
buvo priimta Lietuvoje pagal pabygyliゼ programg. [is statusas 
suteikiamas ^monyms, kenoiantiems ekstremalias situacijas jゼ 
gimtosiose ]alyse.

[eima Pabradyje praleido pusantrゼ metゼ, ten vaikai lanky moky-
klg. Po paliaubゼ Kosove ]eima tikyjosi, kad ten padytis pageryjo ir 

bus galima grｲ^ti gyventi, bet labai greitai suprato, kad vis dar labai 
pavojinga grｲ^ti su ]eima atgal. Galiausiai jie persikyly ｲ Waterfordg, 
kur Sahide tikisi t{sti savo svajon{ mokytis ir tapti slaugytoja.

REKOMENDUOJAMAS BヴTINIAUSIズ DAIKTズ SdRA;AS:
 X Pirmosios medicinos pagalbos vaistinyly. Nepamir]kite regu-
liariai vartojamゼ vaistゼ.

 X Dokumentai (pasas, gimimo ir santuokos liudijimas, atestatas, 
diplomas, nuosavybys dokumentai).

 X Pinigai (grynieji pinigai, kreditinys kortelys, vertybiniai popie-
riai, brangenybys).

 X [eimos relikvijos.
 X Maistas 2–3 dienoms.
 X Reikalingi drabu^iai (pagal sezong).
 X Tualeto reikmenys.
 X Asmeninys apsaugos priemonys (medicininys kaukys, dujo-
kaukys ir pan.).

 X Ne]iojamasis radijo imtuvas, ^ibintuvylis, atsarginiai elemen-
tai, ^iebtuvylis.

 X Imkite tik tai, kas reikalinga.

FAKTズ Dv<UTv:

 Æ Pasaulyje daugiau kaip 200 milijonゼ ^moniゼ 
gyvena u^ savo gimtinys ribゼ. Tai sudaro ma^daug 
3 proc. viso ¥emys rutulio gyventojゼ.

 ÆMa^daug 10 milijonゼ i] jゼ yra pabygyliai i] Afrikos 
ir Azijos ]aliゼ.

 ÆNuo 1997 iki 2013 metゼ Lietuvoje buvo i]nagrinyta 
apie 6,5 tギkst. pra]ymゼ suteikti prieglobstｲ ir pusy 
i] jゼ buvo patenkinti. 
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EIGA:

PIRMA DALIS
1. Garsiai perskaitykite grupei pasakojimg apie vandenｲ. 

Baig{ skaityti, leiskite dalyviams prisiminti svarbiausius 
faktus ir u^ra]yti juos ant balto popieriaus lapo. 

2. Papra]ykite dalyviゼ perduoti savo popieriaus lapg kaimynui 
i] de]inys ir susipa^inti su kito dalyvio mintimis.

3. Papra]ykite aptarti, kokig  informacijg u^ra]yte jギs ir 
kokig kaimynas. Ar tos paoios problemos jus jaudina?

4. Suskirstykite dalyvius poromis. 
5. Tada perskaitykite: ｱsivaizduokite... jギs gyvenate 5 km nuo 

artimiausio ]ulinio, kuriame galite prisipildyti vandens 
kibirus. Kibire telpa 10 litrゼ ir per kartg jギs galite pane]ti 

porg kibirゼ. Papra]ykite dalyviゼ suskaioiuoti, kiek 
kilometrゼ  turytumyte nueiti per dieng, kad surinktumyte 
jギsゼ ]eimos sunaudojamg vandens normg per dieng? 

 Æ Du]as – 18 litrゼ;

 Æ Vonia – 50 litrゼ;

 Æ Tualeto nuleidimas – 9,5 litrai;

 Æ Skalbimo ma]ina – 95 litrai;

 Æ Virdulio u^pildymas – 1 litras;

 ÆMaisto gaminimas – 5 litrai. 

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:

ｱsivaizduokite, kad jギs per mynesｲ galite nusiprausti tik kartg ir 
labai da^nai susergate. 

KOKS
SKIRTUMAS?

ANALIZUOJAMOS TEMOS:  
aplinka – tvarios plytros pagrindas.

TIKSLAI: 
 X palyginti, kaip mes naudojame vandenｲ ir kaip jｲ naudoja 
neturtingos ]alys;

 X i]siai]kinti, kiek per ｲprastg dieng jゼ ]eimos sunaudoja 
vandens. 

GRUPvS DYDIS: 24 dalyviai.

LAIKAS: 30 min.

PRIEMONvS:  
 X pasakojimas apie vandenｲ,
 X popierius ir ra]ikliai.
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 X Kaip tai paveiktゼ jギsゼ savijautg, i]silavinimg, ]eimg? 
 X Kaip skurdas ir ]varus vanduo yra susij{?
 X Kaip pasikeistゼ jギsゼ gyvenimas, jei jums reikytゼ i]gyventi 
dieng turint tik 10 litrゼ vandens?

PATARIMAI VADOVUI:

Pasistenkite i]siai]kinti dalyviゼ nuomon{ apie vandens i]teklius. 
Leiskite dalyviams pastebyti, kaip skirtingai galima suvokti ir 
atsiminti tg paoig informacijg. Pateikite faktゼ apie vandenｲ. 

PASAKOJIMAS

Tai ma^as kaimelis Afganistano vakaruose, ｲsikギr{s sausゼ kalvゼ 
ir dykumos plote. Dauguma gyventojゼ augina avis ir o^kas. Seniau 
moterys 5 valandas per dieng praleisdavo vaik]oiodamos  6 km 
pirmyn ir atgal parne]ti vandens. Bギdavo labai sunku prine]ti 
pakankamai vandens, todyl vaikai ir moterys prausdavosi tik kartg 
per 20 ar 30 dienゼ. Da^nai moterys bギdavo per daug pavargusios 
eiti ]varaus vandens, todyl semdavo jｲ i] netolimos upys, kurig 
labai u^ter]y kaimo gyvギnai. Dyl to vaikai da^nai viduriuodavo.

Visa tai pasikeity, kai vietiny organizacija, gyvulininkystys ir plytros 
asociacija Afganistane (GPAA) pasiギly padyti kaimieoiams ｲdiegti 
vandens tiekimg jゼ kaime. Vyrai i]kasy trijゼ kilometrゼ griovｲ van-
deniui gauti. GPAA nutiesy vamzd^ius ir padary jゼ kaime 6 oiaupus. 
Dabar gyventojai turi ]varaus vandens prie pat savo namゼ. Moterys 
sako, kad dabar jos tokios laimingos, kad galytゼ skraidyti, nes 
turi labai daug laisvo laiko. Visi gali reguliariai praustis, o vaikai 
nebekenoia nuo viduriavimo ir odos ligゼ.

FAKTズ Dv<UTv:

 Æ Tarptautiny 5 nariゼ ]eimos vandens norma yra  
100 litrゼ.

 Æ Daugumoje Europos ]aliゼ vidutiny paros vandens 
naudojimo norma svyruoja nuo 200–300 iki 575 litrゼ 
(ir daugiau nei 1000 litrゼ kai kuriose vietovyse) bei 
ma^iau nei 10 litrゼ per dieng tokiose ]alyse kaip 
Mozambikas, Ruanda bei Haitis.

 Æ Pasaulyje 1,1 mlrd. ^moniゼ gyvena toliau nei 5 km 
nuo vandens ]altinio, jie sunaudoja da^niausiai 
ma^iau nei 5 litrus per dieng (vidutinis reikalavimas 
^indanoiai motinai yra 7,5 litrai per dieng).

 Æ Taip pat yra did^iuliai  skirtumai tarp ]aliゼ kaimo 
vietovyse Ugandoje, vidutinis sunaudojimas svyruoja 
nuo 12 iki 14 litrゼ, o sausringose vietose, paveiktose 
sausaus sezono, sunaudojimas gali nukristi iki 
5 litrゼ per dieng (pavyzd^iui: Vakarゼ Indijoje, Sahelio 
]alyse ir t.t.). 

 Æ Azijos pietuose ^monys gyvena be ]varaus vandens, o 
ma^iausiai jo yra Afrikoje ｲ pietus nuo Sacharos. 

 Æ Dharavijoje (Indijoje) yra nustatyta, kad milijonas 
^moniゼ turi vieng tualetg 1440 gyventojゼ.

 Æ Kinijoje 16 miestゼ, kuriuose gyvena daugiau nei pusy 
milijono gyventojゼ, nyra nuotekゼ valymo ｲrangos. 
Karaoyje (Pakistanas), kurio gyventojゼ skaioius 
didesnis nei 10 mln., 40 proc. vandens i]tekliゼ yra 
neperfiltruoti ir 60 proc. nuotekゼ yra nevaloma, todyl 
u^sikrytimas nuo ne]varaus vandens yra da^nas.

 Æ Vandens gerinimo darbus pasaulyje da^niausiai turi 
atlikti moterys, o tai skatina lyoiゼ nelygyb{.

 Æ I]valytas ir dezinfekuotas vanduo pagerintゼ sveikatg, 
nes dabar vidutini]kai apie 1,8 milijono vaikゼ mir]ta 
nuo ne]varaus vandens sukelto viduriavimo ir 
nesaugios sanitarijos. 

 Æ Lietuvoje vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynゼ vis 
dar neturi apie 25 proc. ]alies gyventojゼ. Daugiausia 
tai – retai apgyvendintuose kaimuose ｲsikギr{ pilieoiai. 
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TEMA: Taika ir smurtas, sveikata, aplinkosauga;

TIKSAS: Pajusti skirtingゼ taikos elementゼ tarpusavio priklau-
somyb{. Aptarti ｲvairias taikos prasmes ir su^inoti, kaip jos 
at sispindi mギsゼ kasdienybyje. Skatinti pagarbg, solidarumg ir 
atsakingumg;

LAIKAS: 90 min.;

GRUPvS DYDIS: 15 – 30 dalyviゼ;

PRIEMONvS: 
 X vienas didelis popieriaus lapas (A3 formato),
 X spalvoti ^ymekliai,
 X viktorinos lapeliai ir ra]ikliai, po vieng grupei,
 X I ir II dy^uoiゼ kopijos, po vieng grupei,
 X tusoio taikos rato ir viktorinos lapo kopijos, po vieng grupei.

PASIRUOŠIMAS: Nukopijuokite I dy^utyje esantｲ taikos ratg ant 
didelio popieriaus lapo. Pasistenkite jｲ nubrai^yti kuo didesnｲ.

TAISYKLvS: [ｲ u^siymimg sudaro dvi dalys: I dalis – mandalos 
pildymas (25 minutys), ir II dalis – taikos aptarimas (30 minutys).

I dalis, mandalos pildymas (25 minutys)
1. Visiems drauge parodykite nupie]tg taikos rato, arba 

mandalos, kopijg. Atkreipkite dymesｲ ｲ jo dalis: taika su 
savimi, taika su kitais ir taika su gamta. Pasakykite, kad 
u^pildyta mandala atspindys idealios taikos bギsenos 
pasiekimg. Kad jg u^pildytゼ, dalyviai turys rasti 21 
„visuotinys tiesos“ ^odｲ, susijusｲ su kiekviena i]  21 
gyvenimo taikoje srities. [iuos ^od^ius galima rasti viso 
pasaulio patarlyse ir i]mintinguose posakiuose.

2. Papra]ykite dalyviゼ susiskirstyti ｲ tris grupes ir kiekvienai 
jゼ i]dalinkite po ra]iklｲ, tu]oig mandalg ir viktorinos 
lapo kopijg. Priminkite, kad jie privalo rasti trギkstamg 
^odｲ kiekvienai patarlei. [ie ^od^iai  tai u^uominos 
ｲ vertybes, u^pildanoias ｲvairias taikos rato sritis. 

3. Kai dalyviai baigs u^duotｲ, sukvieskite visus ｲ vieng grup{. 
Papra]ykite savanorius po vieng perskaityti u^baigtas 
patarles. Patikrinkite, ar jos teisingos, ir papra]ykite 
skaitytojo spalvotu ra]ikliu ｲra]yti ^odｲ did^igjame taikos rate.

4. Tg patｲ pakartokite su kiekviena patarle, kol mandala 
u^pildoma ir pasiekiama taikos bギsena.

II dalis, taikos aptarimas (30 minutys)
 X Papra]ykite dalyviゼ grｲ^ti ｲ tris grupeles. I]dalinkite diskusijos 
gaires, po vieng kiekvienai grupei. Papra]ykite aptarti disku-
sijos gairyse pateikiamus klausimus, kartu sekant vertybes, 

GYVENIMAS

TOBULAME
PASAULYJE
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susijusias su atitinkama taikos rato sritimi. Dalyviai turytゼ 
stengtis rasti bendrg nuomon{ pateikiamais klausimais ir bギti 
pasireng{ pristatyti, kaip sekysi diskusija.

 X Galiausiai sukvieskite visus kartu ir papra]ykite kiekvienos 
grupys pakomentuoti, kaip sekysi.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS

I] prad^iゼ aptarkite mandalg ir joje sura]ytゼ vertybiゼ universalu-
mg. Po to pereikite prie antrosios u^siymimo dalies.

I dalis.
1. Ar buvo sunku rasti trギkstamus ^od^ius? Kiek 

patarliゼ ar posakiゼ dalyviai jau ^inojo?
2. Ar ]ie ^od^iai, i] tiesゼ „i]minties ^od^iai“, 

tinka mギsゼ gyvenimui ir ]iandien?
3. Ar centriniame rate esantys ^od^iai ｲvardija 

universalias vertybes? Ar jie vienodai svarbギs 
visose kultギrose? Kurie svarbiausi jギsi]kyje?

4. Ar yra kitゼ esminiゼ vertybiゼ, kurios oia nyra paminytos?

II dalis. Papra]ykite kiekvienos grupys atstovゼ trumpai apiben-
drinti savo grupys diskusijos gairyse pateiktus klausimus. Po to 
paeiliui aptarkite ]iuos klausimus:
1. Ar buvo lengva rasti bendrg nuomon{ 

visais pateiktais klau  simais?
2. Kuris klausimas buvo prie]taringiausias? Kodyl?
3. Kokia jゼ nuomony tuo klausimu?
4. Kodyl ^moniゼ nuomonys ]iais su taika 

susijusiais klausimais skiriasi?
5. Diskusijos apie vidin{ ramyb{ da^nai 

siejamos su religija. Kodyl?
6. Ar, siekiant vertybiゼ, bギtinゼ vidinei 

ramybei, privalu bギt religingu?
7. Kaip dalyviゼ aptarti klausimai siejasi su ^mogaus teisymis?
8. Ar taika yra privaloma pirminy sglyga ^mogaus 

teisiゼ kultギrai egzistuoti, ar bギtina gerbti ^mogaus 
teises norint pasiekti vidin{ ramyb{?

PATARIMAI VADOVUI

Pasistenkite pabry^ti ry]ｲ tarp trijゼ taikos dimensijゼ. Nebijokite 
prie]taringumo. Veroiau ｲsigilinkite ｲ kiekvienos temos 

argumentus „prie] ir „u^“ bei pabry^kite, kad ]ie klausimai nyra 
vien „balti“ ar „juodi“, ai]kiゼ atsakymゼ nyra.

Jei grupyje yra daugiau nei a]tuoniolika dalyviゼ, geriausia padvi-
gubinti ma^ゼ grupeliゼ skaioiゼ ir dirbti ]e]iose ma^ose grupyse. 
Nepamir]kite padaryti papildomゼ dalomosios med^iagos kopijゼ!

VARIANTAI. 

Pirmgjg u^siymimo dalｲ, mandalos pildymg galima atlikti visai 
grupei kartu. Po vieng perskaitykite patarles ir papra]ykite daly-
vius pateikti savo pasiギlymus trギkstamam ^od^iui. Tokiu atveju 
^od^ius ｲra]ykite tiesiai ｲ didｲjｲ ratg. Antrajai u^siymimo daliai teks 
padaryti u^pildyto rato  kopijゼ.

PAPILDOMA INFORMACIJA. 

[ios pastabos galys padyti jums vadovauti diskusijoms: manda-
los centre yra begalyby; nyra nei prad^ios nei pabaigos.

Centriniame rate esantys ^od^iai atspindi elgesio vertybes arba 
bギseng, kurig turダtume iｴgyventi kiekvienoje atitinkamoje savo 
gyvenimo srityje. Pavyzd^iui, kalbant apie mギsゼ sugebyjimg i]-
laikyti taikg su kitais ir visuomene, reikia taikos ekonomikoje, 
socialiniame gyvenime ir kultギroje.

Protas, kギnas ir emocijos yra dymesio centrai, kai kalbame apie 
mギsゼ taikg su savimi ir vidin{ ramyb{. Kad i]laikytume vidi-
n{ ramyb{ reikia i]minties, meilys, kantrybys, gilia]irdi]kumo, 
d^iaugsmo ir sveiko kギno.

Treoioji taikos dimensija – aplinka, sutampanti su taika ir gamta. 
nia kalbama apie tris sritis:privalome turyti ^iniゼ, kad bギtume in-
formuoti, gerbtume gyvyb{, ir i]laikytume harmonijg su daiktiniu 
pasauliu (gamta, med^iais, gylymis, gyvギnais it kt.).

44 N U O  T E O R I J O S  I K I  P R A K T I K O S



1 sritis. Patirtis yra __________________   motina.
2 sritis.
a) Ten, kur ____________ , nėra tamsos. (Burundžio 
patarlė)
b) ___________ ir atkaklumas turi stebuklingą poveikį, prieš 
kurį išnyksta sunkumai ir dingsta kliūtys. (John Quincy Adams)
c) Daugelis gali išmesti iš širdies ________________ bet 
Dievas – niekada. (William Cowper)
d) Neprižadėk, kai esi pilnas_____________, neatsakinėk į 
laiškus, kai esi pilnas pykčio. (Kinų patarlė)
3 sritis. _______________ geriau nei turtai.
4 sritis. Abejonė yra raktas į ________________. (Iraniečių 
patarlė)
5 sritis. Jei nori būti gerbiamas, privalai ____________ save. 
(Ispanų patarlė)
6 sritis. Liesti žemę, vadinasi būti  ______________ su gam-
ta. (Oglala Sioux, vietinis Amerikos gyventojas) 
7 srits. Vardan kitų ___________, kokia ji bebūtų, lai nė 
vienas neapleidžia savo ____________;
aiškiai suvokdamas savo _______________, lai atkakliai 
siekia savo savo tikslo. (Budistų patarlė)
8 sritis. Valdymas ir ________________ visuomet yra gy-
venimo taisyklės; anarchija ir konkurencija – mirties taisyklės. 
(John Ruskin)
9 sritis. 
a) ______________ be išminties – lyg gėlė purve. (Rumunų 
patarlė)
b) Anksčiau ar vėliau _____________ aiškėja. (Olandų 
patarlė)
c) __________amžiams, __________, amžiams 
__________ amžiams.Nes mūsų stiprybė vienybėje.  
(Ralph Chaplin)

d) Kai į namus įžengia smurtas, įstatymai ir ____________ 
išlekia pro kaminą. (Turkų patarlė)
10 sritis. Proto ______ turi tarnauti širdžiai. (Mathatma 
Gandhi)
11 sritis. Pamato __________ ir sėda linksmi, / Džiugūs mąsty-
ti paliovę, / Kol, perkeisti kad tik stebėtis gali, / Jau ištvirkauja 
ir stiklą kiloja. (Robert Burns, 1759 – 1796).
12 sritis. Negali būti _____________, kur nėra našumo. 
(Beaconsfield)
13 sritis. Nesileisk apgaunamas pirmo dalykų įspūdžio, nes vaizdas 
nėra ________. (Anglų patarlė)
14 sritis. Kantrybės akimirka gali apsaugoti nuo didžiu-
lės nelaimės, o akimirka nekantrumo gali sugriauti visą 
____________. (Kinų patarlė)
15 sritis. Ten, kur išmintis, pasiklystama tarp žinių. Ten, kur ži-
nios, pasiklystame tarp ________.(T.S. Eliot)
16 sritis. Lengviau palenkti _________ nei valią. (Kinų 
patarlė)
17 sritis. Nepatirdami ________________ prarandame 
jumoro jausmą, tampame griežti ir tikime stereotipais; jas už-
gniauždami, tampame labai tikslūs, priekabūs ir geresni už kitus. 
Išlaisvinamos, jos įkepia gyvenimą; gniauždamos – jį nuodija.  
(Joseph Collins)
18 sritis. Matyk _______, klausyk širdimi. (Kurdų patarlė)
19 sritis. Žmogus save kuria per sprendimą, kuriantį jo 
__________. (Rene Dubos)
20 sritis. Kiekviena širdis yra ta kita širdis. Kiekviena sie-
la yra ta kita siela. Kiekvienas veidas yra tas kitas veidas. 
_________________ yra toji vienintelė iliuzija.             
(Margaurite Young)
21 sritis. Ar gali pasakyti, kiek pažengusi __________, pagal 
tai kiek jos atliekų perdirbama? (Tahanie)

VIKTORINOS LAPAS

Ar galite rasti trギkstamus ]iゼ patarliゼ ^od^ius? Atspykite ^od^ius, ir su^inosite u^uominas, skirtas ｲra]yti 
ｲ taikos ratg.

[tai ^od^iai, kuriuos turite sura]yti: Groｳis, K┬nas, Uｳuojauta, Bendradarbiavimas, Kult┬ra, 
Ekonomika, Emocijos, Aplinka, Kantrybグ, Harmonija, Sveikata, Individas, Informacija, Dｳiaugsmas, 
Teisingumas, ｱinios, Gyvenimas, Meilグ, Protas, Pagarba, Socialinis gyvenimas, Visuomenグ, 
Solidarumas, Substancija, Tiesa, Gerovグ ir Iｲmintis.

TAIKOS RATAS
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1 sritis. I]mintis                                
2 sritis. a) Meily
             b) Kantryby
             c) U^uojauta
             d) D^iaugsmas
3 sritis. Sveikata
4 sritis. ¥inios
5 sritis. Pagarba
6 sritis. Harmonija

7 sritis. Gerovy
8 sritis. Bendradarbiavimas
9 sritis. a) Gro^is
             b) Solidarumas
             c) Teisingumas
10 sritis. Kultギra
11 sritis. Socialinis gyvenimas
12 sritis. Ekonomika
13 sritis. Substancija

14 sritis. Gyvenimas
15 sritis. Informacija
16 sritis. Kギnas
17 sritis. Emocijos
18 sritis. Protas
19 sritis. Aplinka
20 sritis. Individas
21 sritis. Visuomeny

Diskusijos gairės: Taika su savimi (I grupė)

1. Ką reiškia gyventi taikoje su savimi?

2. Kurie mūsų kasdien sakomi ir daromi dalykai rodo, kad 
kariaujame su savimi ir mums trūksta vidinės ramybės?

3. Ar yra ryšys tarp kūno, proto ir emocijų? Koks tai ryšys?

4. Kaip galima išsiugdyti savybes, padėsiančias 
gyventi taikoje su savimi pačiais?

5. Ar įmanoma išlaikyti pozityvius santykius su 
kitais, jei patys neturime vidinės ramybės?

Diskusijos gairės: Taika su gamta (III grupė)

1. Ar visuomenė vertina aplinką?

2. Ką reiškia gyventi harmonijoje su gamta?

3. Kieno pareiga rūpintis aplinka?

4. Kiek karų ateityje bus kariaujama dėl pagrindinių gamtinių išteklių 
(pavyzdžiui, vandens), palyginus su karais, kylančiais dėl kitų 
priežasčių (pavyzdžiui, etninių, kultūrinių ar religinių konfliktų)?

5. Ar, jūsų nuomone, menas gyventi taikoje su gamta 
susijęs su bendros ramybės būsenos pasiekimu?

Diskusijos gairės: Taika su kitais (II grupė)

1. Ar mes, žmonės, sugebame sugyventi su kitais taikiai?

2. Ar karo nebuvimas reiškia, kad taikiai sugyvename su kitais?

3. Ar galime išmokti būti taikesni su kitais kasdieniniame gyvenime? Kaip?

4. Dėl kokių priežasčių galima tikėtis taikaus pasaulio ateityje?

5. Ar gali karų palikti randai užgyti, kad žmonės vėl galėtų gyventi taikiai?

DISKUSIJOS GAIRvS

TAIKOS RATO VIKTORINOS ATSAKYMAI:
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PASIRENGIMAS: Ant raudono popieriaus lapo u^ra]ykite „Stok! 
Didely rizika u^sikrysti ¥IV“. Ant geltono popieriaus lapo u^ra]yki-
te „Pagalvok! Yra rizikos u^sikrysti ¥IV“. Ant ^alio popieriaus lapo 
u^ra]ykite „Pirmyn! Nyra rizikos u^sikrysti ¥IV arba ji labai ma^a“. 
I]dyliokite lapus skirtingose kambario (erdvios patalpos) vietose.

EIGA:

1. Paai]kinkite grupei u^siymimo tikslg ir eigg.
2. Perskaitykite teiginｲ i] sgra]o.
3. Papra]ykite, kad dalyviai nuspr{stゼ, kuris, jゼ 

manymu, ^enklas labiausiai tinka pateiktam teiginiui 
apibギdinti: geltonas, raudonas ar ^alias.

4. Papra]ykite dalyviゼ atsistoti prie]ais tg 
^enklg, kuris atspindi jゼ nuomon{.

5. Paklauskite dalyviゼ, kodyl pasirinko labiau 
ar ma^iau rizikingg pozicijg.

APTARIMAS IR ｯSIVERTINIMAS:

Prie] pradedant aptarimg, ｲsitikinkite, kad po ranka turite visg 
tei singg informacijg, kurios gali prireikti diskutuojant. Paklauskite:

 X Kaip grupy jauoiasi? 
 X Kokios emocijos  juos aplanky?

PATARIMAI VADOVUI:

U^baigdami ]ｲ u^siymimg, pabry^kite, kad vienintelis bギdas ti-
krai i]vengti ¥IV perdavimo lytiniu keliu yra susilaikyti nuo lytiniゼ 
santykiゼ. 

STOK! PAGALVOK
!

PIRMYN!
ATSAKYMAI:
1. Naudojimasis vie]uoju 

tualetu. Rizikos nyra.
2. Lytiniai santykiai nenaudojant 

prezervatyvo. Rizikinga.
3. Sveikinimasis (rankos 

paspaudimas) su ¥IV u^sikrytusiu 
asmeniu. Rizikos nyra.

4. Uodo ｲkandimas. Rizikos nyra.
5. Alkoholio vartojimas. Rizika yra: 

nuo alkoholio apsvaigusiam 
asmeniui sunkiau priimti saugius 
sprendimus, susijusius su lytiniu 
elgesiu, taip pat i]gyrus gali kilti 
sunkumゼ naudojant prezervatyvg.

6. Prezervatyvo naudojimas lytiniゼ 
santykiゼ su ¥IV u^sikrytusiu asmeniu 
metu. Ma^ai rizikos. Prezervatyvai 
yra pati efektyviausia apsisaugojimo 
nuo ¥IV priemony, taoiau ji 
nesuteikia 100 は garantijos (ypao 
^inant, kad ne visada prezervatyvas 
yra naudojamas teisingai).

7. Kraujo donorysty. Rizikos nyra.
8. Maisto, kurｲ paruo]y ¥IV u^sikryt{s 

asmuo, valgymas. Rizikos nyra.
9. Tatuiruooiゼ darymasis. Rizika yra: 

¥IV gali patekti nesterilia adata ar 
kitu ｲrankiu ｲpjovus ar pradギrus odg.

TEIGINIAI:
Ar rizikingas ¥IV at^vilgiu 
]is elgesys?
1. Naudojimasis 

vie]uoju tualetu.
2. Lytiniai santykiai 

nenaudojant 
prezervatyvo.

3. Sveikinimasis (rankos 
paspaudimas) su ¥IV 
u^sikrytusiu asmeniu.

4. Uodo ｲkandimas.
5. Alkoholio vartojimas.
6. Prezervatyvo 

naudojimas lytiniゼ 
santykiゼ su ¥IV 
u^sikrytusiu 
asmeniu metu.

7. Kraujo donorysty.
8. Maisto, kurｲ paruo]y 

¥IV u^sikryt{s 
asmuo, valgymas.

9. Tatuiruooiゼ darymasis.

! Prisiminkite, 
kad ŽIV neperduodamas buitinių, 
socialinių kontaktų metu, apsikabinant, 
glėbesčiuojantis, sveikinantis, 
naudojantis ta pačia tualeto kriaukle, 
tais pačiais virtuvės įrankiais.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: 
socialiny raida.

TIKSLAI: suteikti ^iniゼ apie 
tai, kaip plinta ¥IV ir didyja 
sergamumas AIDS ir kaip  
nuo jゼ apsisaugoti.

GRUPvS DYDIS: 20 dalyviゼ.

LAIKAS: 30 min.

PRIEMONvS: ^ali, geltoni ir 
raudoni popieriaus lapai ir 
ra]ikliai, teiginiai.
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6. <IV perdavimo lytiniu keliu rizike galima suma>inti.

¥IV perdavimo lytiniu keliu rizika yra ^ymiai ma^esny, jei ^monys 
neturi lytiniゼ santykiゼ, jeigu lyti]kai santykiauja tik neu^sikryt{ 
asmenys arba renkasi saugius lytinius santykius – petingg arba 
lytiniゼ santykiゼ metu naudoja prezervatyvus. Vienintelis bギdas 
bギti absoliuoiai ｲsitikinusiam (iai), kad bus i]vengta ¥IV perdavi-
mo lytiniu keliu, yra susilaikyti nuo lytiniゼ santykiゼ.

7. <monwms, vartojantiems intraveninius narkotikus, kyla 
didelw rizika u>sikrwsti <IV.

¥IV gali bギti perduodamas ir tuo atveju, kai oda yra prapjaunama 
arba praduriama nesterilia adata, ]virk]tu, skutimosi peiliuku, 
peiliu ar bet kokiu kitu ｲrankiu. ¥monyms, vartojantiems intrave-
ninius narkotikus arba turintiems lytiniゼ santykiゼ su narkotikus 
vartojanoiais asmenimis, kyla didely rizika u^sikrysti ¥IV. Be to, 
narkotikゼ vartojimas keioia ^moniゼ nuostatas ir tai gali nulemti 
rizikingg lytin{ elgseng (pavyzd^iui, nenaudoti prezervatyvゼ).

8. Norwdamas (-a) i=sitirti dwl <IV, kreipkis ｰ sveikatos prie-
>iガros darbuotoje arba ｰ AIDS centre.

Bet kuris asmuo, ｲtar{s, kad gali bギti u^sikryt{s ¥IV, turi kreiptis ｲ 
sveikatos prie^iギros darbuotojg arba ¥IV / AIDS centrg, kad gautゼ 
konfidencialig konsultacijg ir jam bギtゼ atlikti tyrimai. Tai yra Tavo 
teisy (Vaiko teisiゼ konvencijos 24 straipsnis).

9. <IV neperduodamas socialiniゼ kontaktゼ metu.

¥IV neperduodamas apsikabinant ir glybesoiuojantis, spaud^iant 
rankg; ｲprastinio, kasdieninio bendravimo metu; plaukiojant ba-
seinuose; naudojantis tualetu, bendra patalyne, valgymo ｲran-
kiais, per maistg; ｲkandus uodams ir kitiems vabzd^iams; kostint, 
oiaudint.

10. Kiekvienas nusipelno u>uojautos ir paramos.

¥moniゼ, u^sikrytusiゼ ¥IV, diskriminacija pa^eid^ia ^mogaus teises 
ir kelia grysm{ visuomenys sveikatai. Kiekvienas, u^sikryt{s ¥IV, 
nusipelno u^uojautos ir paramos.

DALIJAMOJI MED<IAGA DALYVIAMS:

De]imt svarbiausiゼ faktゼ apie ¥IV ir AIDS:

1. AIDS sukelia <IV.

AIDS yra sukeliamas ¥IV (^mogaus imunodeficito viruso), kuris 
pa^eid^ia organizmo apsaugos sistemg. ¥monys, sergantys AIDS, 
tampa silpnesni, nes jゼ organizmai nebegeba kovoti su ligomis. 
Galゼ gale sergantieji AIDS mir]ta. Nuo AIDS nyra vaistゼ.

2. Iki AIDS ligos prad>ios gali praeiti iki 10 metゼ.

Nuo u^sikrytimo ¥IV virusu momento iki AIDS ligos prad^ios gali 
praeiti iki 10 metゼ, todyl asmuo, u^sikryt{s ¥IV, gali atrodyti ir 
jaustis sveikas daugelｲ metゼ, taoiau jis gali perduoti virusg kitam 
asmeniui. Gydymas naujais vaistais gali padyti ^mogui ilgiau 
i]likti sveikesniam, taoiau jis vis tiek bus u^sikryt{s ¥IV ir galys 
virusg perduoti kitiems.

3. <IV u>sikremiama per <IV infekuoto asmens organizmo 
skys mius.

¥IV u^sikreoiama per ¥IV infekuoto asmens organizmo skysoius. 
U^sikrysti galima visada, nepaisant infekcijos (ligos) stadijos. ¥IV 
virusas aptinkamas ]iuose kギno skysoiuose: kraujyje, spermoje 
(ir prejakuliate – skystyje, kuris vyrui i]siskiria dar prie] ejaku-
liacijg), mak]ties i]skyrose, motinos piene.

4. <IV da>niausiai u>sikremiama lytiniu bガdu.

Nors yra ir kitゼ ¥IV plitimo bギdゼ, da^niausiai u^sikreoiama lytiniu 
bギdu. Susimai]ius organizmo skysoiams virusas gali patekti ｲ 
kito ^mogaus organizmg, ypao jeigu mak]ties ar i]einamosios 
angos gleivinyse yra ｲtrギkimゼ, ^aizdゼ ar sergama kitomis lytiniu 
keliu plintanoiomis ligomis. Mergaitys yra ypao pa^eid^iamos ¥IV 
infekcijos, kadangi jゼ mak]ties gleiviny yra plonesny ir jautresny 
infekcijai negu subrendusiゼ moterゼ.

5. <monwms, u>sikrwtusiems lyti=kai plintanmiomis infekci-
jomis LPI, yra didesnw rizika u>sikrwsti <IV.

¥monyms, u^sikrytusiems LPI, yra didesny rizika u^sikrysti ¥IV 
ir perduoti infekcijg kitiems. ¥monys, sergantys lytiniu keliu plin-
tanoiomis ligomis, turi greitai gydytis, vengti lytiniゼ santykiゼ arba 
pasirinkti kitus, saugesnius lytiniゼ santykiゼ bギdus (pvz., petingg, 
lytiniゼ santykiゼ metu naudoti prezervatyvus) ir apie ligg informuoti 
savo partnerius.
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EIGA:
1. Suskirstykite dalyvius ｲ dvi grupes po 12 ^moniゼ. 

Paai]kinkite dalyviams, kad egzistuoja  Uｴburtas 
ratas, kurｲ sudaro 12 ^ingsniゼ, dyl kuriゼ ^monys 
mir]ta nuo AIDS besivystanoiose ]alyse. 

2. Paai]kinkite, kad kiekvienam dalyviui ant nugaros 
u^klijuosite po vieng Uｴburto rato ^ingsnｲ. 

3. U^klijuokite ir papra]ykite kiekvienos grupys 
dalyviゼ i]siai]kinti, kas para]yta jiems ant 
nugaros ir sustoti teisinga tvarka.  

4. Paai]kinkite dalyviams, kad jie gali  kalbytis 
tarpusavyje, klausinyti vieni kitゼ. 

UŽBURTAS
RATAS

FAKTズ Dv<UTv:
¥IV infekcijos vystymosi stadijos.

Pirmoji stadija – „lango“ (inkubacinis) periodas. Tai laikotarpis nuo 
infekcijos patekimo ｲ organizmg iki aptinkamos serokonversijos. 
Serokonversija – tai momentas, kai organizme ima gamintis ¥IV an-
tikギnai. [i pirmoji stadija gali trukti 2–3 mynesius, retais atvejais – 6 
mynesius. [ioje stadijoje asmuo yra labai u^kreoiantis.

Antroji stadija – latentinis (besimptomis) periodas, trunkantis ma^-
daug nuo 6 iki 10 metゼ, nepasi^ymi jokiais fizi]kai juntamais ar ma-
tomais simptomais. Dauguma ^moniゼ jauoiasi ir atrodo sveiki, jie gali 
ne^inoti, kad yra u^sikryt{, ir gali u^krysti kitus.

Tremioji stadija – su AIDS susijys kompleksas prasideda, kai pasirei]-
kia specifinis klinikiniゼ simptomゼ (kurie nebギtinai gali bギti labai ai]kギs) 
kompleksas. Gali pasireik]ti tokie simptomai: apetito suma^yjimas, 

kギno svorio kritimas, kar]oiavimas, padidyj{s polinkis ｲ ｲvairias infekci-
jas, padidyj{ limfmazgiai bei prakaitavimas. [ioje stadijoje ¥IV infekcija 
pradeda palaipsniui progresuoti pereidama ｲ paskutin{ – AIDS – stadijg.

Ketvirtoji stadija – ー gytas imunodeficito sindromas (AIDS). Tai pasku-
tiny stadija, kai ^mogaus imuniny sistema nesugeba kovoti ir ｲveikti 
opurtunistiniゼ infekcijゼ, t. y. infekcijゼ, kurios retai pasitaiko ^monyms 
su nepa^eista imunine sistema, taoiau da^nai kyla, kai imuniny sis-
tema susilpnyjusi. Tuberkuliozy yra da^niausiai AIDS sergantiems 
pacientams pasitaikanti oportunistiny infekcija. Vylyvojoje ¥IV infekcijos 
stadijoje virusas gali pa^eisti ir nervゼ sistemg ir sukelti psichikos ir 
organizmo koordinacijos sutrikimus. [i stadija gali trukti iki 3 metゼ 
ar daugiau, priklausomai nuo suteikiamos medicininys pagalbos. 
¥IV u^sikryt{ ^monys mir]ta, nes jゼ imuniny sistema yra pa^eista, ji 
nepajygi pasiprie]inti infekcijoms.

ANALIZUOJAMOS TEMOS: 
socialiny raida, ¥IV / AIDS. 
TIKSLAI: i]siai]kinti sgsajas 
tarp skurdo ir ¥IV / AIDS.

GRUPvS DYDIS: 24 dalyviai.
LAIKAS: 30 min.
PRIEMONvS: 12 teiginiゼ ant 
lipnaus popieriaus.

TEIGINIAI:
1. Vyriausyby mano, kad sunku mokyti tarptautines skolas.
2. Vyriausyby suma^ina i]laidas  sveikatai  ir ]vietimui.
3. Ma^ai dymesio skiriama ]vietimui ir prevencinyms 

programoms, skirtoms stabdyti ¥IV / AIDS plitimg.  
4. ¥monys nesidomi, kaip jiems patiems 

apsisaugoti nuo ¥IV ir AIDS.
5. ¥monys u^sikreoia ¥IV nesaugiゼ lytiniゼ santykiゼ metu.
6. Nyra pakankamai ligoniniゼ ir pacientams nyra 

skiriami antiretrovirusiniai vaistai ligos kontrolei.
7. Prastos gyvenimo sglygos padidina tikimyb{ 

sergantiems AIDS u^sikrysti tuberkulioze.
8. Sergantys AIDS.
9. Ligoninys neturi vaistゼ nuo tuberkuliozys.
10. ¥monys mir]ta.
11. Ma^iau darbuotojゼ moka mokesoius valstybei.
12. Valstyby turi ma^ai pinigゼ.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:
 X Apsvarstykite visus veiksnius, kurie lemia su AIDS susijusias 
mirtis.

 X Kiek tai nulemia politiniai arba ekonominiai veiksniai? 
 X Kg galima padaryti, siekiant nutraukti ]ｲ ciklg?

PATARIMAI VADOVUI:
Papra]ykite dalyviゼ individualiai arba grupymis sudaryti sveikos 
gyvensenos grandin{.
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ANALIZUOJAMOS TEMOS:  
^moniゼ gerovy ir demokratija.

TIKSLAI: suteikti ^iniゼ apie  
Visuotin{ ^mogaus teisiゼ deklaracijg (V¥TD).

LAIKAS: 60 min.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

PRIEMONvS:
 X teiginiゼ kortelys – po vieng rinkinｲ kiekvienai grupei,
 X ^ymekliai,
 X atvira erdvy, skirta darbui grupymis.

PASIRENGIMAS:

 X Remdamiesi sutrumpinta V¥TD versija, padarykite jos kopijg.
 X Patalpos viduryje sustatykite ratg.

EIGA:

1. Pradykite nuo trumpos V¥TD ap^valgos. 
Paklausinykite, kg dalyviai ^ino apie Deklaracijg. 

2. Suskirstykite dalyvius ｲ grupeles po keturis. 
I]dalinkite vokus su teiginiゼ kortelymis.

3. Paai]kinkite, kad kiekviena grupy turi aptarti teiginius ir 
nuspr{sti, kiek kiekvienas aktualus gyvenime. Po to dalyviai 
turytゼ sudylioti teiginius pagal svarbg. Svarbiausig teiginｲ 
turytゼ padyti vir]uje, po juo du ma^iau svarbius teiginius. 
Treoioje eilutyje turytゼ padyti jau tris teiginius ir t.t.

4. Leiskite grupei dirbti 25 min.
5. Kai visos grupys baigs, leiskite grupyms pasivaik]oioti 

ir pa^iギryti, kaip sudyliojo kitos grupys.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:
 X Papra]ykite grupiゼ pristatyti savo diskusijゼ rezultatus. 
Pasidalinkite ｲspギd^iais, kaip dalyviams patiko u^siymimas 
ir kg jie naujo su^inojo.

 X Palyginkite skirtingus grupiゼ diskusijゼ rezultatus. Kokie pana-
]umai ir kokie skirtumai?

 X Kodyl toks grupys nariゼ pasirinkimas?
 X Ar grupys, i]klausiusios kitas, norytゼ pakeisti savo nuomon{ 
ir korteliゼ i]dystymg?

 X Kokios teisys labiausiai pa^eid^iamos Lietuvoje? Kg dalyviai 
^ino apie kitas ]alis?

PATARIMAI VADOVUI:

Atsiminkite, kad dalyviai gali turyti savo nuomon{, kuri turi bギti 
gerbiama ir ji nebギtinai turi sutapti su Jギsゼ.

ŽMOGAUS
TEISIŲ

PIRAMIDĖ
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Visi žmonės gimsta laisvi ir 

lygūs savo orumu ir teisėmis. 

Jiems yra suteiktas protas 

ir sąžinė, ir jie turi elgtis 

vienas su kitu kaip broliai.

TEIGINIŲ KORTELĖS:

Niekas negali būti laikomas 

vergijoje ar nelaisvas; visų 

formų vergija ir prekyba 

vergais yra draudžiama. 

Visi žmonės yra lygūs prieš įstatymus ir nediskriminuojami turi teisę į lygią įstatymo apsaugą. Visi turi teisę į lygią apsaugą nuo visokios diskriminacijos, pažeidžiančios šią Deklaraciją, ir nuo visokio tokios diskriminacijos kurstymo.

Niekas neturi patirti savavališko kišimosi 

į jo privatumą, šeimos gyvenimą, buitį ar 

susirašinėjimą arba kėsinimosi į jo garbę ir 

reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo 

apsaugą nuo tokio kišimosi arba kėsinimosi.

Moterys ir vyrai, sulaukę pilnametystės, turi teisę be jokių apribojimų dėl rasės, pilietybės ar religijos tuoktis ir kurti šeimą. 
Sudarydami santuoką, gyvendami susituokę ir nutraukdami santuoką 
jie turi lygias teises. 

Kiekvienas turi teisę į minties, 

sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė 

apima laisvę keisti savo religiją ar 

tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti 

ir skelbti savo religiją ar tikėjimą 

tiek vienam, tiek kartu su kitais, 

viešai ar privačiai, mokant, 

praktikuojant tikėjimą, laikant 

pamaldas ir atliekant apeigas. 

Žmonių valia yra valstybės valdžios pagrindas; ši valia reiškiama periodiškuose ir teisinguose rinkimuose, rengiamuose remiantis visuotine bei lygia rinkimų teise ir vykdomuose slaptu balsavimu arba lygiaverte laisvo balsavimo tvarka. 

Kiekvienas dirbantis žmogus 

turi teisę gauti teisingą 

ir tinkamą atlyginimą, 

užtikrinantį jam ir jo 

šeimai žmogaus orumo 

vertą gyvenimą, jei reikia, 

papildomą kitomis socialinės 

apsaugos priemonėmis.

Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį, įskaitant maistą, drabužius, būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas, ir teisę į apsaugą nedarbo, ligos, negalios, našlystės, senatvės atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis, jam netekus pragyvenimo šaltinio. 

 Kiekvienas turi teisę į mokslą. 

Mokslas, bent jau pradinio ir 

pagrindinio išsilavinimo lygmenų, 

yra nemokamas. Pradinis mokslas yra 

privalomas. Techninis ir profesinis 

mokymas yra visuotinai prieinamas, o 

aukštasis mokslas vienodai prieinamas 

visiems pagal kiekvieno sugebėjimus.

Kiekvienas turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės 
kultūriniame gyvenime, 
gėrėtis menu, dalytis mokslo pažangos laimėjimais 
ir jų teikiama nauda. 

Kiekvienas 

turi teisę į 

pilietybę.

Kiekvienam, kuris naudojasi savo teisėmis ir laisvėmis, gali būti taikomi tik tokie apribojimai, kokie yra nustatyti įstatymo, tik tam, kad būtų užtikrintas kitų teisių ir laisvių pripažinimas ir pagarba joms ir kad demokratinėje 
visuomenėje būtų laikomasi teisėtų moralės, viešosios tvarkos ir visuotinės gerovės reikalavimų. 

Niekas negali 

būti savavališkai 

suimtas, sulaikytas 

ar ištremtas.

Kiekvienas turi teisę laisvai judėti ir teisę pasirinkti gyvenamąją vietą kiekvienos valstybės teritorijoje.
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EIGA: 
1. Papra]ykite dalyviゼ susysti ratu ir paai]kinkite, 

kad u^siymimo metu bus kuriama istorija.
2. Duokite vienam dalyviui kamuoliukg ir papra]ykite 

pasakyti vieng du sakinius apie Petrg, jaung vyrg i] 
Lietuvos, ir Hauvg, jaung moterｲ i] Nigerijos.

3. Papra]ykite dalyvio mesti kamuoliukg 
kitam dalyviui ir t{sti pasakojimg.

4. Kai pasakojimas bus baigtas, suskirstykite 
dalyvius ｲ dvi grupes.

5. Papra]ykite pirmosios grupys apibギdinti Lietuvg 
ir nupie]ti bei apibギdinti vyro paveikslg.

6. Papra]ykite antrosios grupys apibギdinti Nigerijg 
ir nupie]ti  bei apibギdinti moters paveikslg.

7. U^ra]ykite visus pasisakymus ant popieriaus.
8. Padiskutuokite, kas tai yra stereotipai ir ar 

u^fiksuoti popieriuje pasisakymai atitinka juos.

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:

Inicijuokite diskusijg apie stereotipus ir tai, kokig ｲtakg jie daro 
^moniゼ nuomonei ir po^iギriui.

Pradykite klausdamas:
 X Kaip kiekvienas (a) dalyvis (y) jautysi u^siymimo metu?
 X Ar lengva buvo kurti istorijg?
 X Ar sunku buvo apibギdinti ]alis?
 X Kaip sekysi sukurti vyro ir moters portretus?
 X Kuo remdamiesi juos kギry?
 X Kokius steretotipus jie atpa^ino?
 X Kada stereotipai padeda i]gyventi, kada kliudo?
 X Kokias pasekmes gali sukelti vyraujantys stereotipai?

PATARIMAI VADOVUI:

ｱsitikinkite, kad dalyviai girdi vieni kitus, ypao jei dirbate su di-
dele grupe. Bギkite budrギs klausydami dalyviゼ pasisakymゼ. 
U^siymimas tinka kalbyti ne tik apie vyro ir moters portretus, 
bet ir apie kultギras.

PETRA
S

IR HAUWA
ANALIZUOJAMOS TEMOS: 
^moniゼ gerovy ir demokratija.

TIKSLAI: 

 X patyrinyti  vyro ir moters 
paveikslg;

 X i]analizuoti vyraujanoius 
lyoiゼ ir rasiゼ stereotipus.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

LAIKAS: 30 min.

PRIEMONvS:  
 X kamuoliukas ar kitas 
ma^as daiktas, kuris bギtゼ 
lengvai metamas;

 X popierius ir ^ymeklis.
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EIGA:

1. Suskirstykite grup{ ｲ dvi dalis, viena pusy pasilieka 
kambaryje, o kita jｲ palieka, kol gaus kitus nurodymus.

2. Paai]kinkite grupei, kad jie yra ^monys i] kitos planetos, 
kurie turys pasveikinti atvykusig ¥emys delegacijg, taoiau:

 Æ bendraudami jie negali vartoti ^od^iゼ, atvykusius ^mones 
turi pasveikinti be ^od^iゼ;

 Æ trys grupys nariai turi sydyti ant kyd^iゼ, o kiti – ant grindゼ; 

 Æ dalyviai, sydintys ant kyd^iゼ, nyra ]venti, todyl negali liesti 
Motinos ¥emys, kuri yra pripa^inta ]venta;

 Æ tik ]ventieji gali liesti maistg ir gyrimus bei turi paduoti 
juos dalyviams kydyse. Kai ^monys, sydintys ant kyd^iゼ, 
nori pagerbti Moting ¥em{, jie turi u^dyti rankas ant sy-
dinoiゼ ant grindゼ ^moniゼ galvゼ.

3. Kitiems dalyviams paai]kinkite, kad jie yra ^monys, 
atvyk{ ｲ  kitg planetg. Juos turi pasveikinti ateiviゼ 
delegacija, kuri organizuoja visg ceremonijg. 

4. Kai pirmoji grupy pasiruo]ia sveikinimo ceremonijai, 
papra]ykite antrosios grupys u^eiti.

5. Vedyjas neturytゼ atlikti jokio vaidmens.
6. Po 10 minuoiゼ  paskelbkite veiklos pabaigg. 

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:

Papra]ykite dalyviゼ atsakyti ｲ ]iuos klausimus:
 X Kokiゼ jums kyla apmgstymゼ po ]ios veiklos? Kas patiko, o 
kas ne?

 X Ar mes turytume teisti kitas kultギras pagal mギsゼ standartus?
 X Kokiゼ problemゼ kyla? Ar yra prie^asoiゼ, dyl kuriゼ mes turime 
teisti kitas kultギras?

 X Kokius siギlytumyte pokyoius ]iai veiklai?

PATARIMAI VADOVUI:

Po u^siymimo labai svarbu aptarti ]ig veiklg su dalyviais. Leiskite 
jiems ｲsigilinti ｲ charakterｲ ir ｲsijausti. Duokite dalyviams laiko 
atsakyti ｲ klausimus.

IŠ KITOS PLANETOSŽMONĖS

ANALIZUOJAMOS TEMOS: 
^moniゼ gerovy ir demokratija.

TIKSLAI: 
 X suprasti, kg ^monys 
galvoja vieni apie kitus;

 X informuoti apie 
tarpkultギrinius 
nesusipratimus.

GRUPvS DYDIS: 20 dalyviゼ.

LAIKAS: 30 min.

PRIEMONvS:  
 X kydys;
 X u^kand^iai (sausainiai, 
duona, krekeriai);

 X vandens stiklinys.
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ANALIZUOJAMOS TEMOS:  
^moniゼ gerovy ir demokratija.

TIKSLAI: i]nagrinyti keletg ^mogaus teisiゼ klausimゼ.

LAIKAS: 30 min.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

PRIEMONvS: atvira erdvy.

PASIRENGIMAS:

Padarykite Visuotinys ^mogaus teisiゼ deklaracijos (V¥TD) kopijg. 
Patalpos viduryje sustatykite ratg.

EIGA:

1. Papra]ykite dalyviゼ atsistoti ratu.
2. Paai]kinkite, kad skaitysite teiginius, 

susijusius su ^mogaus teisymis. 
3. Paai]kinkite, kad kiekvienas dalyvis turi nuspr{sti, 

ar teiginys teisingas, ar ne. Jei dalyvis sutinka su 
teiginiu, turi pakelti rankas auk]tyn vir] galvos.  
Jeigu nesutinka, laikyti rankas ^emai. 

4. Papra]ykite dalyviゼ, kurie neteisingai 
atsaky ｲ teiginｲ, atsisysti.  

5. Perskaitykite kitg teiginｲ. 
6. ¥aiskite tol, kol dalyviゼ skaioius suma^ys, 

ir liks vienas nugalytojas. 

APTARIMAS IR ｯVERTINIMAS:
 X Ar visi klausimai buvo susij{ su Visuotine ^mogaus teisiゼ 
deklaracija? 

 X ｱ kuriuos klausimus buvo sunkiausia atsakyti? Kodyl?
 X I] kur dalyviai ^ino apie Visuotin{ ^mogaus teisiゼ deklaracijg?
 X Kokios, jゼ manymu, ^mogaus teisys dar turytゼ bギti ｲtrauktos 
ｲ Visuotin{ ^mogaus teisiゼ deklaracijg?

 X Kaip gali bギti rei]kiamos pretenzijos dyl teisiゼ?

PATARIMAI VADOVUI:

Palikite papildomo laiko, kad viktorinos pabaigoje galytumyte 
i]samiau aptarti kilusius klausimus ir mintis.

VIKTORINA APIE ŽMOGAUS TEISESTAIP–NE
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ATSAKYMAI:
1. Teisingai!
2. Teisingai!
3. Neteisingai! Jg sudaro 30 straipsniゼ.
4. Neteisingai! V¥TD yra i]versta ｲ daugiau nei 300 kalbゼ – tai 

vienas i] daugiausiai i]verstゼ tekstゼ pasaulyje.
5. Neteisingai! Jau antikos laikais, pavyzd^iui, Egipte ir Persijoje 

konvencijos egzistavo, kad u^tikrintゼ ^mogaus teises (laisvys, 
saugumo ar socialiniゼ ir ekonominiゼ teisiゼ). Keletas teisiゼ 
pavyzd^iゼ, kurie daro didel{ ｲtakg faktinei ^mogaus padyoiai 
teisiゼ srityje: „Magna Charta“ (1215), „Teisiゼ Bilis“ (1689), JAV 
Nepriklausomybys deklaracija (1776), prancギzゼ „¥mogaus ir 
pilieoio teisiゼ deklaracija“ (1789).

6. Teisingai! Yra daugiau konkreoiゼ konvencijos sutaroiゼ rギ]iゼ 
(daugiausia remiantis V¥TD), kurios gina ^mogaus teises (pvz.: 
vaikゼ, pabygyliゼ, ma^umゼ, kaliniゼ ir t.t.) siekiant apsaugoti 
visus nuo diskriminacijos. 

7. Teisingai! 
8. Teisingai! 
9. Neteisingai! Europos ¥mogaus Teisiゼ Teismas yra vienintelis 

tarptautinis teismas, turintis jurisdikcijg spr{sti asmenゼ bylas 
prie] valstybes (o ne valstybiゼ nariゼ at^vilgiu).

10.  Teisingai!
11.  Neteisingai! Moterys Portugalijoje balsavimo teis{ gavo 1974 

m., o  [veicarijoje anksoiau – 1971 metais.
12.  Teisingai! Tai nurodyta 23 straipsnyje mylynomis eilutymis. 

Dokumentas: Mokymo kursai „¥mogaus teisys ｲ ]vietimg“, 
2009 m. baland^io 2–9 d.; Tarptautinis Sonneberg‘o namas, 
Vokietija.

13.  Neteisingai! ES ir Vatikanas palaiko „tradicin{“ santuokg.  
14. Teisingai! Taoiau 2002 metゼ lapkritｲ Jungtiniゼ Tautゼ ekonomi-

niゼ, socialiniゼ ir kultギriniゼ teisiゼ komitetas paskelby komen-
targ, patvirtinantｲ, kad prieiga prie vandens buvo ^mogaus 
teisy. [is principas buvo dar kartg patvirtintas treoiojoje bei 
ketvirtojoje Pasaulio vandens taryboje 2003 ir 2006 m.

15.  Neteisingai! „Amnesty“ teigimu, tik labai nedaug ]aliゼ ne-
pa^eidy  ^mogaus teisiゼ 2003 m. 2004 m. ^mogaus teisiゼ 
ataskaitoje ra]oma (2003): Nyderlandai, Norvegija, Danija, 
Islandija ir Kosta Rika yra vienintelys ]alys, kurios (jゼ nuo-
mone) nepa^eidy nei vienos ^mogaus teisys.

TEIGINIAI:

1. V¥TD  buvo priimta Jungtiniゼ Tautゼ Generalinys 
Asamblyjos 1948 metais. Taip ar ne?

2. Gruod^io 10 d. yra ]venoiama tarptautiny 
¥mogaus teisiゼ diena.

3. V¥TD  sudaro 36 straipsniai.

4. V¥TD  yra i]versta ｲ 50 kalbゼ.

5. V¥TD  – istorijoje pirmasis dokumentas 
apie ^mogaus teisiゼ sutarimus.

6. V¥TD yra rezoliucija, kurios nebギtina naudoti 
Jungtiniゼ Tautゼ naryms. Yra ir kitゼ priemoniゼ, 
kurios nusako ^mogaus teises.

7. 24 V¥TD straipsnis yra teisy ｲ poilsｲ ir laisvalaikｲ. 

8. Tarptautiny konvencija – universali sutartis, prie 
kurios gali prisijungti neribotas skaioius asmenゼ. 

9. Europos ¥mogaus Teisiゼ Teismas Strasbギre 
daugiausia susij{s su bylomis tarp valstybiゼ.

10. 1906 m. Europoje, Suomijoje, pirmg kartg moterys 
gavo teis{ balsuoti (aktyviai ir pasyviai).

11. Portugalijoje moterys balsavimo teis{ gavo 1960 m.

12. V¥TD taip pat yra teisy ir ｲ darbg.

13. 2003 metais LGBT (lesbieoiゼ, gyjゼ, biseksualゼ, 
transseksualゼ) kampanijos i]kovojo, kad jゼ problemos 
(tos paoios lyties asmenゼ santuoka, ｲsivaikinimo 
teisy gyjams ir apsauga nuo diskriminacijos) bギtゼ 
svarstomos Europos ^mogaus teisiゼ konvencijoje.

14. [iuo metu dar nyra Visuotinys  ^mogaus teisys, 
priimtos JT, ｲ vandenｲ ar ｲ kitg daugia]alｲ kギng.

15. „Amnesty“ tarptautinyje ^mogaus teisiゼ ataskaitoje 
teigiama, kad 2003 metais 37 pasaulio ]alyse bent 
keletas ^mogaus teisiゼ buvo gerokai pa^eid^iamos.
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ledlaužiai

nia pateikiami ledlau^iai yra trumpi, linksmi u^siymimai, taoiau 
gali atlikti svarbゼ vaidmenｲ, padedantｲ jauniems ^monyms inte-
gruotis ir dirbti vienas su kitu komandoje. 

Taip pat jie gali sustiprinti mokymus, padeda skatinti bendradar-
biavimg ir dalyvavimg. Jie gali suteikti teigiamg impulsg ma^ゼ 
grupiゼ mokymuisi ir diskutavimui ｲvairiais klausimais.
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Ledlau>iゼ tikslai yra:

 Æ padyti naujiems nariams pa^inti vienas kitg;

 Æ padyti naujiems nariams integruotis ｲ grupes;

 Æ padyti jauniems ^monyms kartu jaustis patogiai;

 Æ skatinti bendradarbiavimg;

 Æ skatinti vienas kito i]klausymg;

 Æ skatinti dirbti kartu;

 Æ plytoti bendravimo ｲgギd^ius;

 Æ kurti jaukig atmosferg mokymuisi ir dalyvavimui.

Tamiau nepamir=kite:

 Æ bギti entuziastingi, kad ir kas nutiktゼ;

 Æ atsargiai parinkti savanorius ir nesukelti nepatogumゼ 
dalyviams;

 Æ greitai pakeisti veiklg, jei kas nors nepavyktゼ;

 Æ kontroliuoti laiko! U^baigti  ledlau^ｲ, kol jauni ^monys dar 
mygaujasi tuo;

 Æ pasirinkti ledlau^ius atsi^velgiant ｲ jギsゼ am^iaus grup{.
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LAIKAS: 10–20 min.

GRUPvS DYDIS: 10–20 dalyviゼ.

TAISYKLvS:
1. Papra]ykite dalyviゼ sustoti ｲ ratg ir rato 

viduryje padykite klausimyng.
2. Paimkite siギlゼ kamuoliukg ｲ rankas. Siギlo galg pasilikite 

sau, o kamuoliukg  meskite  vienam i] dalyviゼ. 
3. Leiskite dalyviui i]sirinkti vieng i] 20 klausimゼ ir ｲ jｲ atsakyti. 
4. Dalyviui atsakius ｲ klausimg, kamuoliukas metamas 

kitam dalyviui, prie] tai pasiliekant siギlo galg.
5. Galiausiai sukuriamas tinklas, dalyviai  

su^ino daug kg vieni apie kitus. 

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS: 

Reikys siギlゼ kamuoliuko ir klausimyno.

PATARIMAI VADOVUI:

¥aidimo pabaigoje leiskite kiekvienam  pakomentuoti, kg naujo 
su^inojo vieni apie kitus, ar jiems lengva buvo atsakyti ｲ klausimg, 
ar bギtゼ sukurtas unikalus tinklas, jei nors vienas i] dalyviゼ bギtゼ 
pasitrauk{s ir pan. Lygiai taip pat svarbu, kad visi suprastゼ, kad 
darbas grupyje yra ypatingas ir unikalus.

KLAUSIMŲ
TINKLAS

KLAUSIMAI:

1. Jei turytumyte laiko ma]ing, kurioje laiko dalyje 
norytumyte apsilankyti – ateityje ar praeityje?

2. Jei galytumyte nuvykti ｲ bet kurig 
pasaulio vietg, kur tai bギtゼ?

3. Jei jギsゼ namas u^sidegtゼ, kokius tris 
dalykus pabandytumyte i]gelbyti?

4. Jei galytumyte pasikalbyti su bet kuriuo ^mogumi, 
kas jis bギtゼ ir kodyl jｲ pasirinktumyte? 

5. Jei turytumyte atsisakyti vieno i] jギsゼ jutimゼ (klausos, 
regos, jausmo, uoslys, skonio), kurｲ pasirinktumyte ir kodyl?

6. Jeigu bギtumyte gyvギnas, kuo norytumyte bギti ir kodyl?
7. Ar turite augintinｲ? Jei ne, kokio gyvギno 

labiausiai norytumyte?
8. Dovana, kurios niekada neu^mir]ite.
9. Vienas jギsゼ bruo^as, kurｲ jギs labiausiai mygstate.
10. Kg labiausiai mygstate veikti vasarg?
11. Koks yra mygstamiausias jギsゼ animacinis herojus ir kodyl?
12. Ar jギsゼ vardas turi ypatingg reik]m{ ir ar buvote 

taip pavadintas dyl ka^ko ypatingo?
13. Koks buvo pats sunkiausias dalykas, kurｲ jギs esate dar{?
14. Kg darytumyte, jei valgydami vakarien{ pas draugg ({) 

ar giminaitｲ, savo salotose rastumyte negyvg vabalg?
15. Koks dalykas, nutik{s per pastargjg savait{, 

tau buvo pats nuostabiausias?
16. Jeigu turytume galimyb{ ]ig savait{ 

i]gyventi  i] naujo, kg pakeistumyte?
17. Koks pirmas dalykas jums ]auna ｲ galvg, 

kai pagalvojate apie Dievg?
18. Kokｲ patｲ keisoiausig dalykg esate valg{s?
19. Jeigu turytumyte galimyb{ papra]yti Kristaus, kad 

i]taisytゼ vieng mギsゼ pasaulio problemg, kokia ji bギtゼ?
20. Kokig knygg, filmg ar vaizdo klipg, kurｲ matyte 

neseniai, rekomenduotumyte? Kodyl?

58 N U O  T E O R I J O S  I K I  P R A K T I K O S



PASIRENGIMAS: Laisva erdvy.

LAIKAS: 10 min.

GRUPvS DYDIS: 10–20 dalyviゼ.

TAISYKLvS:
1. Papra]ykite dalyviゼ susysti ratu.
2. Pasakykite dalyviams „jus i]trymy ｲ apleistg salg metams.  

Jギs galite pasiimti su savimi vieng muzikos kギrinｲ, vieng 
knygg (tik ne Biblijg) ir vieng prabangゼ daiktg (tik ne valtｲ, su 
kuria galytumyte i]plaukti i] salos!). Kg pasiimsite ir kodyl?“

3. Duokite dalyviams kelias minutes 
susidaryti trijゼ daiktゼ sara]g.

4. Papra]ykite dalyviゼ pristatyti savo pasirinkimus.

PATARIMAI VADOVUI:

Dalyvaukite ir jギs u^siymime. Pasisakius visiems dalyviams, 
paklauskite, kodyl jie pasirinko bギtent tuos daiktus.

APLEISTA SALA

LAIKAS: 10–15 min.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

TAISYKLvS:
1. Papra]ykite dalyviゼ sustoti ratu. 
2. Papra]ykite pakelti de]inigjg rankg ir paliesti 

^mogaus i] kairys pusys de]inｲjｲ petｲ – 4 kartus.
3. Papra]ykite dalyviゼ pakelti kairigjg rankg ir paliesti 

^mogaus i] de]inys kairｲjｲ petｲ – 4 kartus.
4. Papra]ykite pakelti de]inigjg rankg ir paliesti 

^mogaus i] kairys de]inｲjｲ kelｲ – 4 kartus.
5. Papra]ykite pakelti kairigjg rankg ir paliesti ^mogaus 

i] de]inys pusys kairｲjｲ kelｲ – 4 kartus.
6. Papra]ykite dalyviゼ pakartoti tuos paoius judesius dar 

tris kartus, tik kaskart palietus kito ^mogaus petｲ / kelｲ, 
lietimゼ skaioiゼ suma^inkite vienu kartu. Pirma 4 kartus, 
tada 3 kartus, 2 kartus bei 1 kartg. Taigi pabaigoje visas 
^aidimas turi vykti labai greitai: petys–petys–kelis–kelis.

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS:
 X laisva erdvy.

PATARIMAI VADOVUI:

Tg patｲ ̂ aidimg galima pakartoti ir pradedant nuo dalyvio palietimo 
po vieng kartg.

KELIAIPEČIAI–
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LAIKAS: 10–15 min.

GRUPvS DYDIS: 10–20 dalyviゼ.

TAISYKLvS:
1. Papra]ykite dalyviゼ susysti ｲ ratg.
2. Rato viduryje padykite korteles su 

klausimais (klausimu ｲ apaoig).
3. Papra]ykite vieno i] dalyviゼ paimti kortel{, perskaityti 

jg ir pasakyti atsakymg, pakomentuoti ir paai]kinti. 
4. Papra]ykite dalyvio padyti kortel{ atgal ｲ krギvos 

apaoig prie] paimant kortel{ kitam asmeniui.

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS: 
 X JEIGU kortelys, 
 X laisva erdvy.

PATARIMAI VADOVUI:

Nepertraukite dalyviゼ, venkite kriti]kゼ komentarゼ, susitarkite su 
dalyviais i]laikyti konfidencialumg, kai kalbama opiomis temomis. 
Dalyviai kartu turytゼ mokytis kalbyti po vieng  ir klausytis kitゼ 
grupys nariゼ. ¥aiskite, bet neu^gai]kite!

JEIGU
LAIKAS: 10–15 min.

GRUPvS DYDIS: nesvarbu.

TAISYKLvS:

Papra]ykite dalyviゼ sustoti ratu. 

Paai]kinkite, kad dalyviai turi skaioiuoti nuo 1 iki 30, praleisdami 
skaioiゼ, kuris dalijasi i] 3. Jei vienas i] dalyviゼ suklysta, prade-
dama i] naujo.

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS:
 X laisva erdvy.

PATARIMAI VADOVUI:

Dalyviams reikys perprasti ]ｲ ^aidimg, taoiau suprat{ jie pajus, 
kada skaioius dalijasi ir jｲ praleis. 

SUSKAIČIUOK
IKI 30
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JEIGU KORTELĖS:

Jeigu turėtumėte 

galimybę nuvykti į bet 

kurią pasaulio vietą, 

kurią pasirinktumėte?

Jeigu jums duotų 
100000 litų, kur 

juos išleistumėte?

Jeigu dabar  
galėtumėte pasižiūrėti 
savo mėgstamą filmą, 

koks jis būtų?

Jeigu galėtumėte 

pasikalbėti su bet 

kuo šiame pasaulyje, 

kas tai būtų?

Jeigu sugalvotumėte vieną norą, kuris išsipildytų šiais metais, koks jis būtų?Jeigu galėtumėte 
gyventi bet kokiu 

istoriniu laikotarpiu, 
kurį pasirinktumėte?

Jeigu galėtumėte 

pakeisti kokią 

nors savo savybę, 

kas tai būtų?

Jeigu galėtumėte 
būti kuo  

nors kitu, ką 
pasirinktumėte?

Jeigu galėtumėte  turėti atsakymą į bet kurį klausimą, 
koks jis būtų?

Jeigu dabar galėtumėte pasižiūrėti savo mėgstamą  televizijos laidą,  kokia tai būtų?

Jeigu galėtumėte 
turėti bet kokį 
augintinį, kas 

jis būtų?

Jeigu turėtumėte 

galimybę po 1
0 metų 

dirbti sa
vo svajonių 

darbą, koks j
is būtų?

Jeigu reikėtų  

pasirinkti, kam 

būti alergiškam, 

ką rinktumėtės?

Jeigu turėtumėte galimybę autobuse sėdėti priešais prezidentę, apie ką kalbėtumėtės?

Jeigu pinigai ir laikas 
nebūtų svarbūs,  

ką jūs dabar 
veiktumėte?

Jeigu turėtumėte 
galimybę išgyventi 

vieną dieną 
iš naujo, ką 

pasirinktumėte?
Jeigu dabar turėtumėte 

galimybę suvalgyti 

savo mėgstamą 

valgį, kas jis būtų?

Jeigu galėtumėte išmokti 

bet kokio dalyko, ką 

pasirinktumėte?

Jeigu jus išsiųstų trims mėnesiams gyventi į kosminę stotį ir galėtumėte pasiimti tik tris asmeninius dalykus, kokie jie būtų?

Jeigu dabar  
galėtumėte 

nusipirkti mašiną, 
kokią pirktumėte?
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LAIKAS: 10–15 min.

GRUPvS DYDIS: 10–20 dalyviゼ.

TAISYKLvS:
1. Pradykite pasakydami valstybys, miesto, upys, vandenyno 

ar kalno pavadinimg, kurｲ galima rasti atlase. 
2. [alia jギsゼ sydinoio dalyvio papra]ykite pasakyti kitg 

pavadinimg, kuris prasidytゼ paskutine duoto ^od^io raide. 
3. Leiskite dalyviui pagalvoti, pavyzd^iui, tris 

sekundes, per kurias turi pasakyti pavadinimg.
4. Pasakykite dalyviams, kad pavadinimai negali 

kartotis. Pavyzd^iui, pirmas ^mogus pasako – 
Londonas, antras – Suomija, treoias – Airija ir t.t..

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS:
 X laisva erdvy.

PATARIMAI VADOVUI:

Jei dalyviams sunkiai sekasi, leiskite padyti kitiems dalyviams.

LAIKAS: 20 min.

GRUPvS DYDIS: 10–20 dalyviゼ.

TAISYKLvS:
1. Suskirstykite dalyvius ｲ dvi komandas. 
2. Kiekvienam dalyviui duokite tu]oiゼ korteliゼ. 
3. Papra]ykite dalyviゼ ant korteliゼ para]yti penkis ma^ai 

^inomus faktus apie juos. Pavyzd^iui: a] turiu augintinｲ 
iguang, a] gimiau Lietuvoje, mano mygstamiausias 
valgis yra ]pinatai, mano mooiutys vardas Janina ir 
mano mygstamiausia spalva yra ry]kiai raudona. 

4. Surinkite korteles ir sudykite jas ｲ dvi krギvas. 
5. Papra]ykite dalyvio i]traukti vieng kortel{ i] prie]ingos 

grupys krギvelys ir atspyti apie kurｲ dalyvｲ ra]oma.
6. Po to leiskite traukti prie]ingos komandos 

dalyviui. Kiekviena komanda turi atspyti tg 
^mogゼ, stengiantis spylioti kuo ma^iau. 

7. Jeigu dalyvis atsako teisingai i] pirmo karto, 
skirkite 5 balus, jei i] antro – 4 ir t.t. 

8. Komanda, surinkusi daugiau ta]kゼ, laimi. 

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS:
 X tu]oios kortelys, po 5 kiekvienam dalyviui, ra]ikliai;
 X laisva erdvy.

PATARIMAI VADOVUI:

¥aidime gali dalyvauti ir vedyjai. 

Pastaba: jeigu jギs pirmiau pasirinkote ma^iau ^inomus faktus, tai 
padidins konkurencijg ir galvos sukimg!

APLINK
PASAULĮ

ATSPĖKITE, 

KAS TOKS?
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LAIKAS: 10–15 min.

GRUPvS DYDIS: 16, 19, 22 dalyviai.

TAISYKLvS:
1. Susiskirstykite dalyvius ｲ grupes po tris 

^mones ir papra]ykite suformuoti ma^us aviゼ 
tvartus.  Vienas ^mogus turi bギti kairioji tvarto 
siena, antras – de]inioji, o treoias – avis. 

2. Papra]ykite dalyvio, likusio be tvarto, likti viduryje ir 
paskelbti vieng i] keturiゼ pasirinkimゼ: de]inioji siena, 
kairioji siena, avis ar ^emys drebyjimas. Jei skelbiama 
„de]inioji siena“ – tada visos de]iniosios sienos turi bygti 
aplink ir susirasti naujg tvartg, jei „kairioji siena“ – visos 
kairiosios sienos turi bygti aplink ir susirasti naujg tvartg, 
jei „avis“ – tada visos avys turi bygti ir susirasti naujg 
tvartg, o jei „^emys drebyjimas“ – tada visi ^aidimo 
dalyviai turi bygti ir suformuoti naujus tvartus (jie jau gali 
turyti kitokｲ ^aidimo vaidmenｲ, nei kad buvo prie] tai).

3. Kol ^aidyjai keioiasi vietomis, asmuo, kuris buvo 
lik{s, turi taip pat stengtis susirasti naujg tvartg. 

4. Papra]ykite dalyvio, likusio be vietos, 
paskelbti savo sprendimg.

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS:
 X laisva erdvy.

PATARIMAI VADOVUI:

¥aidimas linksmas, jei ^aid^iamas greitai.

LAIKAS: 10–15 min.

GRUPvS DYDIS: 10–20 dalyviゼ.

TAISYKLvS:
1. Papra]ykite dalyviゼ suformuoti ratg. 
2. Duokite pirmam dalyviui apelsing ir paai]kinkite, kad jis 

turys jｲ perduoti per visg ratg. Atrodo, nesunku. Taoiau 
paai]kinkite, kad  tai jie turys padaryti naudodamiesi tik 
smakru ir kaklu. Jeigu apelsinas nukris, jis turys bギti 
grg^inamas ｲ rato prad^ig ir ^aidimas pradedamas i] naujo. 

PASIRENGIMAS IR PRIEMONvS:
 X apelsinas,
 X laisva erdvy.

PATARIMAI VADOVUI:

[iam ^aidimui reikalinga kamera! Po ^aidimo bギtinai parodyti 
dalyviams, kg jums pavyko u^fiksuoti.

AVIŲ 
TVARTAI / 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
APELSINO

PERDAVIMAS
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