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“Viskas vyksta dėl kitų žmonių teisių, ir mano nesibaigianti pareiga yra jas gerbti” 

(Emmanuel’is Levin’as)  

Temos Diskriminacija ir ksenofobija, skurdas, pagrindinės žmogaus teisės. 
Grupės dydis 10 – 30 dalyvių. 
Reikalingas 
laikas 

60 minučių. 
 

Apžvalga Mes visi esame lygūs, bet kai kurie yra labiau lygūs nei kiti. Šiame 
užsiėmime dalyviai patirs, ką reiškia būti kažkuo kitu jų pačių 
visuomenėje. Svarstomos problemos, į kurias atkreipsime dėmesį, 
apima: 
� Socialinę nelygybę - kaip diskriminacijos ir atskirties šaltinį; 
� Empatiją ir jos ribas. 

Mokymo 
tikslai 

� Skatinti empatiją kitiems, kurie yra kitokie; 
� Didinti supratimą apie nelygias galimybes visuomenėje; 
� Puoselėti supratimą apie galimas asmenines pasekmes, 

priklausant tam tikrai socialinei mažumai ar kultūrinei grupei. 
Reikalingos 
priemonės 

� Vaidmenų kortelės; 
� Atvira erdvė (koridorius, didelis kambarys ar laukas); 
� Kompaktinių diskų grotuvas ir atpalaiduojanti muzika. 
 

Pasiruošimas 
veiklai 

� Atidžiai perskaitykite užduotį. Apžvelkite “situacijų ir įvykių” 
sąrašą ir adaptuokite jį tai grupei, su kuria dirbate. 

� Padarykite vaidmenų korteles, po vieną kiekvienam dalyviui. 
Nukopijuokite lapą (jau pritaikytą jūsų grupei) ranka ar 
kopijavimo aparatu, sukarpykite juostelėmis ir sulenkite jas. 

 
Veikla 1. Sukurkite jaukią atmosferą, įjungdami švelnią foninę muziką. 

Arba paprašykite dalyvių tylos. 
2. Išdalinkite vaidmenų korteles atsitiktine tvarka, po vieną 

kiekvienam dalyviui. Paprašykite, kad jie jas pasilaikytų sau ir 
nerodytų kitiems. (Priedas nr.1) 

3. Pakvieskite juos atsisėsti  (geriausiai ant grindų) ir persiskaityti jų 
vaidmens kortelę. 

4. Dabar paprašykite, kad jie įsijaustų į savo vaidmenį. Kad jiems 
padėtumėte, perskaitykite keletą pateiktų klausimų, 
padarydami pauzę po kiekvieno, kad duotumėte žmonėms 
laiko apmąstyti ir susikurti paveikslą apie juos pačius ir jų 
gyvenimus. 
� Kokia buvo jūsų vaikystė? Kokiame name jūs gyvenote? 

Kokius žaidimus žaidėte? Kokius darbus dirbo jūsų tėvai? 
� Koks yra jūsų kasdieninis gyvenimas dabar? Kur jūs 

socializuojatės? Ką jūs veikiate ryte, per pietus, vakare? 
� Koks jūsų gyvenimo būdas? Kur jūs gyvenate? Kiek pinigų 

uždirbate per mėnesį? Ką veikiate laisvalaikiu? Kaip 
leidžiate savo atostogas? 

� Kas jus jaudina ir ko jūs bijote? 
5. Dabar paprašykite dalyvių laikytis tylos, kai jie rikiuosis į liniją 

vienas šalia kito (kaip prie starto linijos). 
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6. Pasakykite dalyviams, kad dabar jūs perskaitysite situacijų ir 
įvykių sąrašą. Kiekvieną kartą, kai dalyviai gali atsakyti “taip” į 
pateiktą teiginį, jie turėtų žengti žingsnį į priekį. Priešingu 
atveju, jie turėtų likti toje pačioje vietoje ir nejudėti. 

7. Perskaitykite situacijas po vieną (priedas nr. 2). Padarykite 
pauzę po kiekvieno teiginio, kad žmonės galėtų žengti žingsnį į 
priekį ir apsižvalgyti, atkreipti dėmesį į savo pozicijas, palyginti 
jas su kitų dalyvių pozicijomis.  

8. Pabaigoje pakvieskite kiekvieną atkreipti dėmesį į savo 
galutinę poziciją. Tada duokite jiems porą minučių, kad grįžtų 
į realybę iš savo vaidmens, prieš aptariant rezultatus. 

Įvertinimas Pradėkite klausdami dalyvių apie tai, kas įvyko, kaip jie jaučiasi po šio 
žaidimo ir tada pradėkite kalbėti apie svarstytas problemas, kurias jie 
iškėlė, ir  ką išmoko.  

1. Kaip žmonės jautėsi žengdami žingsnį į priekį arba ne? 
2. Kada tie, kurie dažnai žengdavo į priekį, pradėjo pastebėti, 

kad kiti nejuda taip greitai, kaip jie? 
3. Ar  kas nors jautė, kad buvo momentų, kai jų pagrindinės 

žmonių teisės buvo ignoruojamos? 
4. Ar žmonės gali atspėti vienas kito vaidintus vaidmenis? 

(Leiskite dalyviams atskleisti jų vaidmenis šioje diskusijos 
dalyje) . 

5. Kaip, lengva ar sunku, buvo vaidinti skirtinguose vaidmenyse? 
Kaip jie įsivaizdavo, koks buvo žmogus, kurį jie vaidino? 

6. Ar šis pratimas atspindi mūsų visuomenę, kuriuo nors 
aspektu? Kaip? 

7. Kurios žmogaus teisės yra grėsmės akivaizdoje kiekvienam iš 
vaidmenų? Ar kas nors galėtų pasakyti, kurios žmonių teisės 
nebuvo gerbiamos, ar kad jie neturėjo prieigos prie jų? 

8. Kokių pirmųjų žingsnelių galėtume imtis, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į nelygias galimybes visuomenėje? 

 
Patarimai 
dėstytojui 
 

Jei jūs šį žaidimą atliakate lauke, įsitikinkite, kad visi dalyviai gali jus 
girdėti, ypač jei tai darote su didele grupe! Jums gali prireikti 
pagalbininkų, perduodant teiginius.  
Įsivaizdavimo fazėje, yra tikimybė, kad kai kurie dalyviai gali pasakyti, 
jog jie mažai žino apie tokį asmens gyvenimą, kurį jie turi vaidmens 
kortelėje. Pasakykite, kad tai neturi didelės reikšmės, nes jie turi 
pasitelkti savo vaizduotę ir tai padaryti kaip jie gali geriau.  
Šio žaidimo poveikis pasireiškia tuo, jog dalyviai pamato didėjantį 
atstumą vienas tarp kito; labiausiai tai matosi žaidimo pabaigoje, 
tuomet turėtų būti didelis atstumas tarp tų, kurie dažnai žengdavo 
žingsnį į priekį ir tarp tų, kurie ne. Siekdami padidinti poveikį, yra 
svarbu, kad jūs iš anksto adaptuotumėte vaidmenis, kurie atspindėtų 
dalyvių tikruosius gyvenimus. Jei jūs taip darote, įstikinkite, kad iš 
pritaikytų vaidmenų, kuo mažiau žmonių galėtų žengti žingsnelius į 
priekį (t.y. galėtų atsakyti “taip”). Tai taip pat tinka, jei jūsų grupė yra 
didelė ir reikia išskirti daugiau vaidmenų. Per aptarimą ir įvertinimą 
yra svarbu išsiaiškinti, kiek dalyviai žinojo apie asmenybę, kurios 
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vaidmenį turėjo atlikti. Ar tai žinojo iš asmeninės patirties ar iš kitų 
informacijos šaltinių (naujienų per informacinius kanalus, knygų ar 
anekdotų)? Ar jie yra įsitikinę, kad informacija ir atvaizdai, kuriuos 
turi šios asmenybės, yra patikima? Šitaip galite palyginti, kokią įtaką 
daro stereotipai ir išankstinės nuomonės.  
Šis užsiėmimas yra ypač tinkamas ieškant sąsajų tarp skirtingų teisės 
rūšių (civilinės/ politinės ir socialinės/ekononinės/kultūrinės teisės) 
ir pasinaudojimo jomis. 
Skurdo ir socialinės atskirties problemos nėra tik oficialių teisių 
problema, 
nors pastaroji taip pat egzistuoja, pavyzdžiui pabėgėliams ir 
ieškantiems 
prieglobsčio. Ši problema dažnai susijusi su efektyviu tų teisių 
panaudojimu/gavimu. 

Galimybės 
 

Vienas iš būdų daugiau pamąstyti ir gilinti dalyvių supratimą yra leisti 
jiems padirbėti mažesnėse grupėse ir tada pasidalinti savo idėjomis 
galutinės diskusijos metu. Šioje veikloje jums labai padėtų 
pagalbininkai. Po to kai kiekvienas vaidmuo buvo išaiškintas, 
padarykite apklausą, mažesnėse grupėse. Paprašykite, kad dalyviai 
padiskutuotų, kas jų visuomenėje turi daugiau ar mažiau galimybių, 
kokių žingsnių galime imtis, kad būtų atkreiptas dėmesys į nelygybę. 
Taip pat paprašykite, kad dalyviai panagrinėtų vieno iš vaidmenų 
situaciją ir paklaustų, ką galima padaryti, t.y. kokias pareigas ir 
atsakomybes turi jie patys, turi bendruomenė ir valstybė prieš juos 
pačius. 
 

Pasiūlymai 
tęsiniui 
 
 

Priklausomai nuo socialinio konteksto, kuriame dirbate, jūs galite 
pakviesti atstovus, priklausančius tam tikrai kultūrinei ar socialinei 
mažumai, kad jie pabendrautų su jūsų grupe. Paklauskite jų su 
kokiomis problemomis šiuo metu jie kovoja ir kaip jūs galite jiems 
padėti. Toks realus susitikimas galėtų būti puiki proga apžvelgti 
išankstinius nusistatymus ir stereotipus, kurie išryškėjo diskusijos 
metu. 

Idėjos 
tolimesniems 
veiksmams 

Pasinaudokite idėjomis, kilusiomis diskusijų metu. Pagalvokite kaip 
jūs ar atskiros grupės galėtų padėti kultūrinėms ar socialinėms 
mažumoms, paverskite idėjas realybe. 
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1. Galiu gauti visas socialines garantijas, tokias kaip sveikatos draudimas, 
valstybinės pašalpos 

2. Galiu pasiimti paskolą iš banko būstui įsigyti 
3. Galiu gydytis dantis pas privatų stomatologą 
4. Galiu gauti aukštąjį išsilavinimą nemokamai 
5. Galiu saugiai vaikščioti vakarais po miestą 
6. Lankausi teatruose, kine, parodose 
7. Moku lietuvių kalbą 
8. Esu dirbantis/-i 
9. Kaimynai mane gerbia ir maloniai bendrauja 
10. Dirbu pagal specialybę 

 
Esate romas, gyvenantis Vilniaus tabore. Jums 35 metai. Nebaigėte vidurinės 
mokyklos.  
 
Esate 17-metė Ganos pilietė, šiuo metu gyvenanti užsieniečių registracijos centre. 
 
Esate vieniša motina, auginanti du nepilnamečius vaikus. Jums 30 metų. Dirbate 
vaikų darželyje valytoja. Baigėte vidurinę mokyklą. 
 
Esate 25 metų mergina, dirbanti valstybinį darbą už 800 lt. Baigėte viešąjį 
administravimą. 
 
Esate pabėgėlis iš Rusijos su leidimu gyventi metams Lietuvoje. Jums 45 metai. Pagal 
specialybę esate laivų remontininkas. 
 
Esate Čečėnijos pabėgėlis, vyras. Šiuo metu savivaldybėje einantis metų socialinės 
integracijos programą. Jums 55 metai. Čečėnijoje dirbote istorijos mokytoju. 
 
Esate 40-metė čečėnė moteris, ištekėjusi už čečėno ir gyvenate oficialiai išsiskyrę, 
tam, kad gautumėte už savo 2 metų vaiką valstybinę paramą. Turite leidimą 
Lietuvoje gyventi nuolat, tačiau neturite darbo. 
 
Esate lietuvis vyras verslininkas. Nevedęs. Jums 30 metų. Baigėte ekonomikos 
diplomą Londono universitete. 
 
Esate  imigrantas iš Ukrainos, turite leidimą dirbti Lietuvoje metams. Šeima liko 
gimtojoje šalyje. Specialybė – mūrininkas. Jums 37 metai. 
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Priedas nr. 1  
Vaidmenų kortelės 

Jūs esate išsiskyrusi, vieniša mama. 

Jūs esate jaunimo politinės 
organizacijos prezidentas (kurios 
partija steigėja šiuo metu yra 
valdžioje). 

Jūs esate banko savininko dukra. 
Universitete studijuojate ekonomiką 

Jūs esate imigranto iš Kinijos sūnus, 
kuris sėkmingai valdo greito maisto 
restoranų verslą. 

Esate arabė musulmonė mergina, 
gyvenanti su savo tėvais, kurie yra 
labai atsidavę religijai. 

Jūs esate Amerikos ambasadoriaus 
dukra, tos šalies, kurioje dabar 
gyvenate. 

Jūs esate armijos kareivis, 
atliekantis priverstinę karinę 
tarnybą. 

Jūs esate sėkmingos importo-
eksporto kompanijos savininkas. 

Jūs esate neįgalus jaunas žmogus, 
kuris gali judėti tik su vėžimėliu. 

Jūs esate į pensiją išėjės 
darbuotojas. Prieš tai dirbote 
gamykloje, gaminančioje batus. 

Jūs esate 17 metų romė (čigonė) 
mergina, nebaigusi pradinės 
mokyklos. 

Jūs esate jauno atlikėjo mergina, 
kuris yra priklausomas nuo 
narkotikų. 

Jūs esate vidutinio amžiaus 
prostitutė, užsikrėtusi ŽIV. 

Jūs esate 22 metų lesbietė. 

Jūs esate bedarbis mokyklos 
mokytojas kaimelyje, kurio 
valstybinė kalba nėra sklandi.  

Jūs esate manekenė, kilusi iš 
Afrikos regiono. 

Jūs esate 24 metų pabėgėlis iš 
Afganistano. 

Jūs esate benamis jaunas, 27 metų 
vyras. 

Jūs esate nelegalus imigrantas iš 
Malio (Afrikos). 

Jūs esate ūkininko sūnus, jums 19 
metų ir gyvenate nuošaliame 
kaimelyje, kalnuose.  
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Priedas nr. 2 
Situacijos ir įvykiai 
 
Garsiai perskaitykite pateiktas situacijas. Padarykite pauzę po kiekvienos situacijos, 
kad žmonės galėtų žengti žingsnį į priekį ir apsižvalgyti, atkreipti dėmesį į savo 
pozicijas, palyginti vienas su kitu.  
 

� Jūs niekada nesusidūrėte su jokiais dideliais finansiniais sunkumais. 
� Jūs turite tinkamai aprūpintą būstą, kuriame yra telefono linija ir televizija. 
� Jūs jaučiate, kad jūsų kalba, religija ir kultūra yra gerbiamos visuomenėje, kurioje 

gyvenate. 
� Jūs jaučiate, kad jūsų nuomonė apie socialinius bei politinius reikalus ir jūsų požiūris 

yra išklausyti. 
� Kiti žmonės konsultuojasi pas jus įvairiais klausimais. 
� Jūs nebijote, kad jus sustabdys policija. 
� Jūs žinote, kur galite kreiptis patarimo ir pagalbos, jei jums reikėtų. 
� Jūs niekada nesijautėte diskriminuojamas dėl jūsų kilmės. 
� Jūs turite tinkamą socialinę ir medicininę apsaugą pagal savo poreikius. 
� Jūs galite vykti atostogų vienąkart per metus. 
� Jūs galite pasikviesti draugų pavakarieniauti į savo namus. 
� Jūs turite įdomų gyvenimą ir nebijote dėl savo ateities. 
� Jūs jaučiate, kad galite studijuoti ir sekti pasirinktos profesinės karjeros. 
� Jūs nebijote būti užsipultas žiniasklaidoje ar sumuštas gatvėje. 
� Jūs turite balsavimo teisę nacionaliniuose ir vietiniuose rinkimuose. 
� Jūs galite švęsti svarbiausias religines šventes su savo giminaičiais ir artimiausiais 

draugais. 
� Jūs galite dalyvauti tarptautiniuose seminaruose užsienyje. 
� Jūs galite eiti į kino teatrą ar teatrą mažiausiai vieną kartą per savaitę. 
� Jūs nebijote dėl savo vaikų ateities. 
� Jūs galite pirkti naujus drabužius mažiausiai vieną kartą per tris mėnesius. 
� Jūs galite įsimylėti tą žmogų, kurį norite. 
� Jūs jaučiate, kad jūsų kompetencijos yra vertinamos ir gerbiamos visuomenėje, 

kurioje gyvenate. 
� Jūs galite naudotis ir internetu savo reikmėms patenkinti. 
 
 
  


