
IŠŠŪKIS (NE)LYGYBEI 
Renginio programa 

 

 
Globalus švie mas ugdymo procese ‐ iššūkiai ir galimybės 

Seminaro metu mokytojai turės galimybę artimiau susipažinti su globaliuoju švietimu patys aktyviai įsitraukdami į 
mokymosi ir pažinimo procesą. Bus aptariami ir nagrinėjami pagrindiniai globalaus švietimo metodai, temos bei 
galimos savarankiškos iniciatyvos globalaus švietimo srityje.  

 
 

Globalus švie mas mokyklose ‐ Lietuvos mokytojų geroji pa r s 

Seminaro metu mokytojai, jau sėkmingai integravę globalaus švietmo temas į savo mokomuosius dalykus pasidalins 
savo patirtimi bei naudojamais metodais. Diskusija ‐ kokios yra globalaus švietimo galimybės Jūsų dalyke? 

Užsiėmimus mokytojams moderuoja VšĮ Jaunimo karjeros centras 

 

Supras , kaip pasaulis tar-

pusavyje susijęs... 

Mes  iššūkį nelygybei, 

neteisybei ir stereo pams! 

Įver n  savo vartojimo 

įpročius... 

Tauso  aplinką... 

  I	grupė  II	grupė  III	grupė  IV	grupė  V	grupė  Mokytojų	grupė 

10:00—
10:30  Renginio	atidarymas,	sveikinimai,	programos	pristatymas	(VDU	Didžioji	salė) 

10:30—
12:30 

GlobaLab: 
ieškome	

pasaulio	piliečio	
formulės 

	 
VDU	didžiosios	
salės	fojė	II	a.	

(kairė) 

World	Cafe: 
kaip	gyvena	
jaunimas	

kitose	pasaulio	
šalyse 

	 
VDU	didžiosios	
salės	fojė	I	a.	
(dešinė) 

Ar	žinai,	ką	
vartoji? 

	 
VDU	

didžiosios	
salės	fojė	II	a.	
(dešinė) 

Apartheidas	
Pietų	Afrikos	
Respublikoje 

	 
VDU	Vero	
(cokolinis	
aukštas) 

Minčių	
spaustuvė.	
Kūrybinės	
dirbtuvės 

	 
VDU	didžiosios	
salės	fojė	I	a.	
(kairė) 

Globalus	
švietimas	

ugdymo	procese	‐	
iššūkiai	ir	
galimybės 

	 
VDU	istorijos	
menė	(K.	

Donelaičio	g.	58) 

12:30—
13:30  Pietų	pertrauka 

13:30—
15:30 

World	Cafe: 
kaip	gyvena	

jaunimas	kitose	
pasaulio	šalyse 

	 
VDU	didžiosios	
salės	fojė	I	a.	
(dešinė) 

Idėjų	bankas 
	 

VDU	fojė	II	a.	
(kairė) 

Ar	žinai,	ką	
vartoji? 

	 
VDU	

didžiosios	
salės	fojė	II	a.	
(dešinė) 

Ar	galiu	užeiti? 
	 

VDU	Vero	
(cokolinis	
aukštas) 

Minčių	
spaustuvė.	
Kūrybinės	
dirbtuvės 

	 
VDU	didžiosios	
salės	fojė	I	a.	
(kairė) 

Globalus	
švietimas	
mokyklose	‐	
Lietuvos	

mokytojų	geroji	
patirtis 

	 
VDU	602	

auditorija	(K.	
Donelaičio	g.	52) 

15:30—
16:00  Renginio	apibendrinimas	ir	uždarymas	(VDU	Didžioji	salė) 

Užsiėmimų mokytojams pristatymas 

Renginį organizuoja:                   Renginį remia: Renginio partneris: 



IŠŠŪKIS (NE)LYGYBEI 
Užsiėmimų mokiniams pristatymas 

GlobaLab: ieškome pasaulio piliečio formulės 

GlobaLab—tai globali laboratorija, kurioje tyrinėsime ir ieškosime atsakymų į šiuos klausimus: Kaip atrodo 
šiandieninis pasaulis? Su kokiais iššūkiais susiduria įvairiuose pasaulio kampeliuose gyvenantys žmonės? Kokie 
globalūs iššūkiai daro didžiausią įtaką jaunų žmonių gyvenimui? Koks turi būti aktyvus ir atsakingas pasaulio pilietis? 

Užsiėmimą moderuoja:  Pasaulio piliečių akademija 

 

World Cafe 

World Cafe—tai erdvė mokiniams geriau pažinti, kaip gyvena jaunimas įvairiose pasaulio šalyse. Tai bus „kavinė“, 
kurioje, judėdami tarp skirtingų stalų, renginio dalyviai turės galimybę pabendrauti su Jungtinių Tautų studentų 
klubo nariais, atvykusiais iš Brazilijos, Nigerijos, Azerbaidžano, Bangladešo, Turkijos ir JAV. Jie mokiniams pristatys 
savo šalis, kultūras, tradicijas, nelygybės problematiką, atsakys į visus mokiniams rūpimus klausimus. 

World Cafe užsiėmimai vyks anglų kalba. 

Užsiėmimus moderuoja: Jungtinių Tautų studentų klubas 

 

Idėjų bankas. Kūrybiški problem sprendimo būdai 

Užsiėmimo metu pažvelgsime į (ne)lygybės problematiką kitaip, kartu su dalyviais ieškosime kūrybiškų sprendimo 
būdų, kaip spręsti tolerancijos, pagarbos stokos apraiškas visuomenėje. Dalyviai turės galimybę, aktyvių metodų 
pagalba, kurti naujas idėjas bei pasidalinti atrastais problemos sprendimo būdais.  

Užsiėmimą moderuojanti organizacija: VšĮ „Psichologinių idėjų namai“  

 

Ar žinai, ką vartoji? 

Užsiėmimų metu padėsime mokiniams pažinti, iš kur atkeliauja ir kaip užauginami/pagaminami mūsų kasdien 
vartojami produktai, padėsime geriau suprasti pasaulyje egzistuojančią nelygybę globalioje prekybos grandinėje, 
aptarsime teisingo atlygio už atliktą darbą problemas įvairiose pasaulio šalyse, skatinsime atsakingai apmąstyti 
savo vartojimo įpročius ir jų įtaką žmonėms kitose pasaulio šalyse. 

Užsiėmimą moderuoja: Odeta Grabauskaitė 

 

Apartheidas Pietų Afrikos Respublikoje  

Šio užsiėmimo metu supažindinsime mokinius su vienu ryškiausių nelygybės, rasinės diskriminacijos ir pilietinio 
išsivadavimo pavyzdžiu – Pietų Afrikos Respublikos apartheido politika. Pasinaudodami šiuo pavyzdžiu ir jo 
atvaizdavimu fotografijose, taip pat ieškosime atsakymų į klausimus: kaip nelygybė vaizduojama per fotoaparato 
objektyvą? Ar menas gali būti priemone kovoje su nelygybe? Kokį vaidmenį vaidina žiniasklaida kovoje prieš 
diskriminaciją (arba kartais ir už ją)? Kokie pilietinio nepaklusnumo metodai, pasipriešinimo būdai yra naudojami 
kovoje su nelygybe? Ar vienas žmogus tikrai negali nieko pakeisti?  

Užsiėmimą moderuojanti organizacija: Afri I Ko 

 

Ar galiu užei ? 

Šio užsiėmimo metu dalyviai drauge nagrinės kaip suvokiame kitus žmones ir šalis, kokios priežastys priverčia 
žmones palikti savo namus ir emigruoti. Moksleiviai  taip pat turės galimybę patirti kaip jaučiasi į nepažįstamą 
valstybę norintys patekti asmenys bei su kokiais iššūkiais susiduria norėdami apsigyventi naujoje bendruomenėje.   

Užsiėmimą moderuojanti organizacija: Kauno jaunimo slėnis 

 

Minčių spaustuvė 

Minčių spaustuvė ‐ tai spaustuvė, kurioje, antrąkart prabyla popierius, plastikas bei kitos medžiagos, kurios 
panaudojamos jūsų sukurtai fantazijai įgyvendinti. Spaustuvėje pabandysime drauge sukurti naujus daiktus, svajonių 
suknelę (o gal ‐ kostiumą?), antrąkart panaudojant neįprastas medžiagas.  

Užsiėmimus moderuoja: Vytauto Didžiojo universiteto Kūrybinių industrijų ir Mados dizaino studijų programų 
studentės, AJMD Modusas 


