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MIGRACIJA 

❏ PRAKTINĖ UŽDUOTIS NR. 1 

Reikalingos priemonės: 

● Atspausdinti A4 formato žemėlapiai kiekvienam dalyviui (žr. priedą apačioje) 
● Spalvoti flomasteriai arba markeriai 

Šio metodo esmė – padėti moksleiviams įvardyti savo asmenines sąsajas su pasauliu ir 
įvertinti, kaip gerai klasė pažįsta pasaulį. 

Apačioje rasite priedą su pasaulio žemėlapiu. Kiekvienam moksleiviui atspausdinkite po 
vieną tokį A4 formato žemėlapį, paruošite spalvinimo priemonių. 

1. Paprašykite moksleivių, naudojant spalvinimo priemones, pažymėti šias asmenines sąsajas 
su pasauliu (kiekvienas moksleivis tai daro individualiai): 

● Šalis, kurias jie yra aplankę –  žalia spalva ; 
● Šalis, kuriose jie turi draugų, šeimos narių, giminių –  mėlyna spalva ; 
● Šalis, kurios, dalyvių žiniomis, susiduria su migracijos, pabėgėlių problemomis – 

raudona spalva; 
● 3 šalis, kurias labiausiai norėtų aplankyti – geltona spalva; 
● 3 šalis, apie kurias dalyviai žino mažiausiai – pilka spalva. 

Tą pačią valstybę galima spalvinti keliomis spalvomis (jas atskiriant). 

2. Paprašykite moksleivių susiskirstyti į grupes po 3–5 žmones ir jose palyginti savo pasaulio 
žemėlapius. 

3. Sukabinkite visų moksleivių žemėlapius ant sienos arba išdėliokite ant grindų, kad visi 
galėtų juos apžiūrėti. Kartu aptarkite klasės sąsajas su pasauliu. Klausimai diskusijai: 

Kurie žemėlapių elementai (šalys, spalvos) vyrauja? 

Kas lemia tokius dalyvių rezultatus? 

Jūsų nuomone, kaip tokie žemėlapiai galėjo atrodyti prieš 20-30 metų? 

Ar yra šalių, kurios pažymėtos daugelyje žemėlapių? Kaip manote, kodėl? 



Ką bendras visų dalyvių rezultatas sako apie Lietuvos vietą pasaulyje? 

 
Pastaba 
Asmeninių sąsajų kategorijas bei diskusijos klausimus galite pildyti ir keisti, priklausomai 
nuo užsiėmimo tikslų. 

 
 
❏ PRAKTINĖ UŽDUOTIS NR. 2 

Reikalingos priemonės: 

● Popierius ir rašikliai; 
● Konferencinio popieriaus lapas; 
● Markeriai 

1. Pakvieskite dalyvius susiskirstyti poromis, ir užrašyti ant popieriaus keletą su judėjimu ir             
migracija susijusių temų ar problemų, kurios šiuo metu yra itin aktualios jų bendruomenei,             
miestui, šaliai. 

2. Paprašykite dalyvių iš 2 porų suformuoti grupes po 4 žmones ir jose nuspręsti, kurios jų                
įvardytos problemos yra aktualiausios. Kai dalyviai grupėse susitars dėl aktualiausių          
problemų, pakvieskite juos prisijungti prie kitos grupės ir kartu nuspręsti dėl visiems            
aktualiausių problemų. Procesą tęskite tol, kol susiformuos dvi didelės grupės. Kiekviena iš            
jų turi nuspręsti ir pristatyti dvi jiems aktualiausias su žmonių judėjimu susijusias problemas. 

3. Paprašykite grupių savo problemas užrašyti ant konferencinio popieriaus lapo ir paaiškinti,            
kaip ta grupė supranta iškeltą problemą. Jei reikia, galite užduoti klausimų. 

4.  Su dalyviais aptarkite veiklą. Klausimai diskusijai: 

● Ką manote apie problemas, kurias pasirinkote? 
● Kaip pasirinkote būtent šias problemas? 
● Jei būtume kitų pasaulio šalių gyventojai, ar problemų sąrašas būtų kitoks? Koks? 

 




