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Žingsnis: 3. Sužinok daugiau!

Trukmė: 1 val. 30 min.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Didelė patalpa su stalais ir kėdėmis;
•  Muzika ir garso kolonėlės, 
•  Gėrimai ir užkandžiai;
•  Kubo šablonas;
•  Labai daug popieriaus (gali būti jau panaudotas), konferencinio popieriaus lapai;
•  Žirklės, liniuotė;
•  Pieštukai, markeriai;
•  Klijai arba lipni juosta.

Metodo aprašymas

1. Iš anksto paruoškite dvi darbo vietas: 
A) Gamykla su aptverta teritorija, kurios darbuotojai negali palikti, pasižyminti sunkiomis 
darbo sąlygomis. Joje iš garsiakalbių nuolat sklinda garsi muzika, o darbo įrankiai sulūžę arba 
jų apskritai trūksta. 

B) Gamykla, kurioje darbuotojai gali laisvai judėti, naudotis kokybiškais įrankiais. Darbo vietos 
įrengtos patogiai, o darbuotojams yra nuolat patiekta gėrimų ir užkandžių. 

2. Suskirstykite dalyvius į A ir B grupes. Paaiškinkite jiems, kad jie taps gamyklų darbuotojais ir per 
20 minučių turės pagaminti kuo daugiau kubų pagal pateiktą šabloną. Kubų gamybai jie gali 
naudotis tik tomis priemonėmis, kurios yra jiems duotos, ir nuolat klausyti boso nurodymų.

3. Visos veiklos metu bosas (jūs) turi būti griežtas su grupe A ir mandagus su grupe B. Pvz., 
grupės A nariams neleidžiate išeiti iš savo teritorijos, tai įjungiate, tai išjungiate muziką, 
rėkiate ant pavaldinių, trumpinate užduoties atlikimo laiką. Tuo tarpu su grupe B elgiatės 
mandagiai, leidžiate jiems pailsėti, aprūpinate papildomomis žaliavomis ir įrankiais, 
rūpinatės, kaip jūsų darbuotojai jaučiasi. 

4. Pasibaigus užduoties laikui, pakvieskite dalyvius palikti savo vaidmenis ir aptarkite veiklą. 
Klausimai diskusijai:

•  Kas vyko užsiėmimo metu?
•  Kaip jautėtės dėl to, kaip su jumis elgėsi?
•  Kokias problemas atskleidė ši veikla?
•  Kaip mes kaip piliečiai ir vartotojai galime padėti, kad situacija pasikeistų?
 

Pastabos
Jeigu su grupe nagrinėjate su konkrečiu daiktu susijusias problemas, galite gaminti jį. 

Taip pat galite iš laikraščių ar panaudoto popieriaus gaminti marškinėlius, kelnes ar padus 
sportiniams batams, iš plastikinių maišelių ar šiukšlių maišų, popieriaus ir virvės – futbolo kamuolius.
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Priedas: Kubo šablonas

 


