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Žingsnis: 2. Pasirink problemą!

Trukmė: 1 val.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Patalpa, kurioje galima sėdėti ratu ir dirbti mažomis grupėmis;
•  Problemų sąrašo kopijos, po vieną kiekvienai grupelei;
•  Konferencinio popieriaus lapai ir markeriai.

Metodo aprašymas

1. Suskirstykite dalyvius į mažas grupeles (iki 4 asmenų). Duokite kiekvienai grupei po vieną 
prietaisą (pvz. mobilųjį telefoną) ir paprašykite, kad ji įsivaizduotų šio prietaiso kelionę iki 
momento, kai jie atsiduria jų rankose. Paprašykite dalyvių pavaizduoti šią kelionę su kuo 
daugiau detalių ant popieriaus lapo. Leiskite dalyviams naudotis visomis informacinėmis 
priemonėmis šiai užduočiai atlikti. 

2. Kai dalyviai baigia užduotį, paprašykite jų savo rezultatus pristatyti visai grupei.
3. Supažindinkite dalyvius su problemų sąrašu  ir duokite bent po vieną kopiją kiekvienai 

grupei. Paprašykite jų pagalvoti, padiskutuoti ir nuspręsti, ar išvardintos problemos yra kaip 
nors susijusios su jų pavaizduota prietaiso kelione. Būkite pasiruošę trumpai pakomentuoti 
kiekvieną problemą, jeigu dalyviai teirautųsi. 

4. Pakvieskite visas grupes pristatyti savo mintis ir aptarkite veiklą. Klausimai diskusijai:
•  Kaip jaučiatės po šio užsiėmimo ir ko naujo išmokote?
•  Ar dažnai susimąstote, iš kur atsiranda mūsų naudojami daiktai? Kodėl?
•  Jei daiktai, kuriuos mes naudojame yra susiję su begale globalių problemų, ar tai reiškia, kad 

mes taip pat turime įtakos jas sprendžiant? Kodėl? Kaip?

Pastabos

Mobilusis telefonas yra labai tinkamas prietaisas tyrinėjimui. Per šio prietaiso gamybos 
kelią galima paliesti tokias temas, kaip konfliktų mineralai (angl. conflict minerals), kurie yra 
naudojami didžiojoje dalyje mobiliųjų telefonų ir kituose prietaisuose. 

Įsitikinkite, kad su dalyviais aptarėte ne tik žaliavų gavybą, tačiau ir pačios informacijos paiešką 
apie gamybos procesus, technologiją, dizainą. Pakalbėkite su dalyviais apie tai, kaip informacija 
(ne)keliauja per valstybių sienas, kas (ne)duoda tam leidimus ir kodėl tai svarbu.

Šis metodas yra universalus ir gali būti naudojamas gvildenant kitas temas. Tam reikės 
technologinį prietaisą pakeisti maisto produktais, drabužiais ir kt.
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Priedas: Problemų sąrašas

Aplinkos užterštumas

Naudingųjų iškasenų naudojimas

Darnus vystymasis

Bioįvairovė

Žmogaus teisės

Darbuotojų teisės

Vaikų išnaudojimas

Besaikis vartojimas

Gyvūnų teisės

Badas ir skurdas

Pajamų ir turto pasiskirstymas tarp šalių

Sveikata

Prekyba

Aktyvus pilietiškumas

Tarpkultūrinis dialogas

Socialinis teisingumas

Vartotojiškumas

Lyčių lygybė

Migracija

Atliekos (įskaitant elektronines atliekas)


