
127

IV
 m

od
ul

is
: D

ai
kt

aiPlečiame horizontus

Žingsnis: 2. Pasirink problemą!

Trukmė: 1 val. 15 min.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Didelė patalpa su stalais ir kėdėmis;
•  Konferencinio popieriaus lapai; 
•  Markeriai;
•  Ilga virvė ar siūlai;
•  Žirklės. 

Metodo aprašymas

1. Suskirstykite dalyvius į grupes po 4-6 žmones ir paprašykite jų pagalvoti, apie kokį daiktą, 
kurį jie patys naudoja kiekvieną dieną, norėtų sužinoti daugiau ir panagrinėti su juo 
susijusias problemas. 

2. Paprašykite dalyvių grupėse aptarti su jų pasirinktu daiktu susijusius reiškinius, įvykius ir 
problemas. 

3. Pakvieskite dalyvius surašyti aptartus reiškinius, įvykius ir problemas tokia tvarka: tas, 
kurios aktualios jiems ir jų bendraamžiams – lapo viršuje, o tas, kurios aktualios kitose 
pasaulio dalyse gyvenantiems žmonėms – lapo apačioje. Paprašykite dalyvių aptarti, kaip 
juos liečiančios problemos yra susijusiomis su tomis, kurios daro poveikį kitų pasaulio šalių 
gyventojams. Pakvieskite juos sąsajų turinčias problemas sujungti virve ar siūlu. 
Jei dalyviams sunkiai sekasi rasti sąsajas tarp problemų, galite jiems padėti, nurodydami 
galimas žmonių ir šalių tarpusavio sąsajas:

•  Sąsajos su kitais pasaulio gyventojais, sąlygotos bendrų visos žmonijos panašumų ir poreikių;
•  Skirtingose pasaulio dalyse gyvenančių žmonių tarpusavio priklausomybė, sąlygota prekybos 

ryšių, technologijų, migracijos reiškinių, politinių sistemų ir kt.;
•  Sąsajos tarp įvairių globalių problemų, pvz., skurdo ir švietimo arba migracijos ir karinių 

konfliktų, tarpusavio ryšiai;
•  Globalių problemų paralelės vietos bendruomenėje, pvz., diskriminacija, galios pasiskirstymas ir kt.
4.  Paprašykite dalyvių pristatyti savo darbus ir aptarkite veiklą. Klausimai diskusijai:
•  Kaip gali vienas reiškinys ar problema mus sujungti su žmonėmis iš kitų pasaulio kraštų?
•  Ar mūsų vietos bendruomenėje vykstantys reiškiniai ir įvykiai gali daryti įtaką kitose 

pasaulio vietose gyvenantiems žmonėms?
•  Ar visi reiškiniai ir problemos daro vienodą įtaką žmonėms? 
•  Ar radote tarpusavyje susijusių reiškinių, įvykių ir problemų?
•  Kurie reiškiniai, įvykiai ir problemos jus labiausiai domina? Kaip galėtume daugiau apie juos 

sužinoti?


