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Žingsnis: 1. Rask sąsajas!

Trukmė: 45 min.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Patalpa, kuri leidžia judėti ir sėdėti ratu;
•  Popieriaus lapai ir rašikliai/pieštukai kiekvienam dalyviui;
•  Atspausdinti kompiuterinių žaidimų personažai (nebūtina).

Metodo aprašymas

1. Paprašykite dalyvių prisiminti savo mėgstamiausią filmo, kompiuterinio žaidimo, knygos, 
serialo ar kt. veikėją. Paprašykite jų nupiešti veikėją ant popieriaus arba užrašyti jo vardą/
pavadinimą. 

2. Paprašykite dalyvių pagalvoti, kaip jų pasirinktas veikėjas turi sąsajų su pasaulio piliečio 
samprata. Leiskite dalyviams apgalvoti visus argumentus, kodėl jų veikėjai yra arba nėra 
pasaulio piliečiai, ir juos pasižymėti ant to paties lapo žodžiais, simboliais, piešiniais ar kitais 
būdais. 

3. Pakvieskite dalyvius pristatyti savo veikėjus. Jei grupė yra didelė, o laikas ribotas, galite 
paskirstyti dalyvius į keletą mažesnių grupelių, kuriose jie vienas kitam pristatytų savo 
darbus, o po to pateiktų apibendrinimas visai dalyvių grupei. 

4. Kartu su dalyviais aptarkite veiklą. Klausimai diskusijai:
•  Ką sužinojote apie savo veikėjus? Kokios jų savybės leidžia teigti, kad jie yra pasaulio 

piliečiai? Pateikite pavyzdžių.
•  Ar jūsų veikėjai turėtų būti labiau globalūs? Kodėl?
•  Kokie kriterijai lėmė būtent šio veikėjo pasirinkimą?
•  Jei niekada nebuvote susimąstę, kiek jūsų pasirinkti veikėjai yra globalūs, kaip manote, 

kodėl apie tai negalvojote?

Pastabos

Jei dalyviai iki šiol nebuvo pažįstami, tai gali būti puikus metodas geriau pažinti vienam kitą. 
Tokiu atveju dalyviai kartu su savo pasirinktu veikėju turėtų pristatyti ir save.

Galite surinkti dalyvių darbus ir panaudoti juos metodui Veikėjai (2 dalis).

Metodui galite naudoti tik kompiuterinių žaidimų veikėjus. Tam turite įsitikinti, kad didžioji 
dalis dalyvių žaidžia kompiuterinius žaidimus. Tie, kurie nežaidžia, gali naudoti veikėjus, kurių 
pristatymai pateikti prieduose.
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Priedas: Veikėjai

Ashe (League of Legends)7 

Nuo vaikystės ji visuomet buvo svajotoja, visuomet 
žavėjosi savo protėvių statytomis tvirtovėmis, o prie 
laužo klausydavo nesibaigiančių istorijų apie nenu-
galimus Freljordų nugalėtojus. 

Nors mama ją bardavo už naivumą, bet Ashe prisiekė 
sau, kad vieną dieną ji tikrai taps po tundrą klajo-
jančių, karingų genčių nare. Giliai širdyje ji žinojo, kad 
jei jos žmonės vėl susivienytų, jie be vargo atsikovotų 
savo didybę. 

Kai Ashe buvo tik penkiolika, jos mama buvo nužudyta 
vykdant įsakymą reido jų gentyje metu. Netikėtai įtraukta į lyderio pozicijas, Ashe nusprendė siekti 
savo vaikystės svajonės vietoje keršto, kurį jau planavo. 

Vadovaudamasi savo vizija apie taikų susivienijimą, Ashe‘os gentis išsikėlė tikslą tapti didžiausia 
gentimi Freljorde. Dabar žinomi kaip Avarosanai, jie visi gyvena tikėjimu, kad vienybė dar kartą 
pavers Freljordą didinga tauta. 

„Viena gentis, vieningi žmonės, vienas Freljordas.“ – Ashe

Arthas (Warcraft)8 

Arthas, Lordono ir Riterio Sidabrinės rankos karūnos princas, buvo  
karaliaus Tereno Menetilo II sūnus ir sosto įpėdinis. Jis buvo mokytas 
būti paladinu (šventuoju riteriu), tačiau vėliau tapo pačiu 
galingiausiu ir blogiausiu gyvu padaru.

Arthas yra veiksmo žmogus, vienas iš labiausiai įkvepiančių lyderių, 
pavyzdys savo vyrams. Kalbėdamasis su kitais veikėjais, Arthas 
pasirodo kaip lengvai bendraujantis, šmaikštus, tačiau įtaigiai 
priversdamas kitus tikėti jo tiesa. Arthas taip pat yra labai ištikimas 
savo vyrams ir karalystei. 

Jis nuolat siekė kitų, ypač jo tėvo, palaikymo ir dažnai jausdavosi 
neįvertintas. Jo ketinimai visuomet būdavo geri, o Lich‘o karalius, 
pastebėjęs šį trūkumą, juo pasinaudojo ir užkariavo Frostmourne. 

Po tėvo mirties Arthas sakėsi nebejaučiantis nei gėdos, nei 
nusivylimo, nei gailesčio. 

„Aš su džiaugsmu iškęsiu viską, kad tik apginčiau savo tėvynę“- Arthas

7 Nuotraukos ir aprašo šaltinis: http://gameinfo.na.leagueoflegends.com/en/game-info/champions/ashe/#champion-lore
8 Nuotraukos ir aprašo šaltinis: http://wowwiki.wikia.com/wiki/Arthas_Menethilthil
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Lara yra garsaus britų archeologo Richard‘o Croft‘o dukra.  
Paauglystėje mergina dažnai padėdavo savo tėvams ekspedicijose, 
taigi nusprendė studijuoti archeologiją populiariame Londono 
universitete. 

Lara iš prigimties yra knygų graužikė, stropi mokinė, kuri nelabai 
pritampa prie bendraamžių. Ji – vienišė, kuri nemėgsta, kai žmonės 
kreipia į ją dėmesį. Jos tėvas ją nuolat mokė įvairių dalykų: alpinizmo, 
laipiojimo uolomis, šaudymo iš lanko ar šaunamaisiais ginklais, 
pirmosios pagalvos suteikimo ir išgyvenimo laukinėje gamtoje. 

Dar būdama jauna, Lara patyrė didžiulių asmenybės pokyčių Yamatai 
saloje, kurioje tyko daugybė pavojų. Tačiau šie potyriai jai atskleidė 
tikrąją jos asmenybę. Ji sužinojo, kokia ji iš tiesų stipri ir gabi. 

„Kai ką iš jų turėjau nužudyti, neturėjau kito pasirinkimo (...) Net baugu, kaip tai paprasta.“- Lara

Ezio (Assasins Creed)10

Ezio Auditore da Firenze (1459- 1524) buvo didikas, gyvenęs Renesanso 
laikais Florencijoje. Jis taip pat buvo Italijos galvažudžių brolijos 
mokytojas. 

Iš pradžių Ezio laisvai reiškė savo emocijas ir leido sau negerbti Vieri de‘ 
Pazzi palaikų vos tik jam numirus. Laikui bėgant, Ezio išmoko valdyti 
savo pyktį ir galiausiai, gebėdamas kontroliuoti save, tapo Profesionaliu 
Galvažudžiu. 

Ezio teko susidurti su Rodrigo‘u Borgia. Nuo to laiko jis liovėsi 
vadovautis keršto jausmu kaip motyvacija ir labiau susikoncentravo į 
Galvažudžio profesiją. Tai paskatino jį iš savo mokinių pradėti formuoti 
broliją, kurios nariai ir meilė savo kultūrai turėjo padėti jiems laimėti 
kovą prieš Tamplierius. Be to, jis gailėdavo kiekvienos gyvybės, kuri, jo 
manymu, neturėjo priežasties mirti. 

Ezio taip pat buvo be galo ištikimas savo šeimai. Jo mamos ir sesers 
saugumas visuomet buvo prioritetas prieš jo paties saugumą ar ištikimybę brolijai.

9 Nuotraukos ir aprašo šaltinis: http://www.writeups.org/lara-croft-tomb-raider/
10 Nuotraukos ir aprašo šaltinis: http://assassinscreed.wikia.com/wiki/Ezio_Auditore_da_Firenze
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