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ĮVADAS
Migracija pati savaime yra procesas - persikraustymo į naują bendruomenę pertrūkis ir prisitaikymo
prie naujų taisyklių ir tvarkos mokykloje našta daro įtaką mokinių gebėjimams ir įgūdžiams.
Vietos ir nacionalinėms švietimo sistemoms trūksta reikiamų išteklių, metodų ir metodų sėkmingai
integracijai skatinti.
Kai mokiniai patenka į vietos švietimo sistemas, jie susiduria su socialinėmis, emocinėmis ir sveikatos
problemomis, kalbos kliūtimis ir kalbine parama mokiniams, kurių gimtoji kalba skiriasi nuo gimtosios.
Mokytojams ir auklėtojams reikia daugiau specializuoto mokymo, kad būtų atsižvelgta į didėjančią
mokinių įvairovę klasėse; įgūdžių derinimo procesai yra netinkami, o sprendžiant tokio pobūdžio
problemas trūksta lanksčių išteklių ir finansavimo.

Apie PASSAGE projektą
PASSAGE - tai projektas apie perėjimo nuo priėmimo prie ugdymo pedagogiką, kuriuo siekiama ES šalių
švietimo sistemų mokytojams suteikti labai reikalingų priemonių ir išteklių, kad jie galėtų spręsti
sistemines pedagogines problemas, kurioms spręsti dabar jie nėra pakankamai pasirengę.

Pagrindinė šio projekto tema yra "pavyzdžio" programa, pagal kurią vietos mokyklų mokiniai (esami

arba buvę) gali prisidėti prie sėkmingos naujai atvykusių mokinių integracijos, tokios programos

kūrimas, plėtojimas ir skatinimas.

Ši "mokinių modelių" koncepcija grindžiama idėja atverti svarbius naujus kelius ir sprendimus, kaip
spręsti naujai atvykusių mokinių segregacijos (emocinės, socialinės ar akademinės) problemas.
Projektu bus siekiama šių bendrų veiksmų:
- Didinti pradinių mokyklų mokytojų žinias, įgūdžius ir gebėjimus, siekiant užtikrinti, kad vaikų galimybė
(ir teisė į kokybišką švietimą) būtų gerbiama, saugoma ir įgyvendinama pasitelkiant PASSAGE programos
priemones;

- didinti mokytojų informuotumą, motyvaciją ir kompetenciją, susijusią su įtraukiojo ugdymo metodais

ir bendrųjų vertybių skatinimu, pasitelkiant patikimą ugdomąjį planą;

- Didinti aktyvų mokinių grupių įsitraukimą mokyklose, kurios, veikdamos kaip sektini pavyzdžiai,

prisidėtų prie įtraukiojo ugdymo metodų ir bendrųjų vertybių skatinimo.

- Sukurti išsamią pedagoginio mokymosi sistemą, apimančią mokymo modulius, teikiamus per tiesioginį
mokymą, e- mokymosi paketus ir internetinius išteklius, kurie palengvintų mokytojų dalijimąsi žiniomis

visoje ES.

Dvejų metų projektas, truksiantis nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. sausio mėn., yra bendras 7
organizacijų partnerių, atstovaujančių 6 ES šalims, darbas:
- LJUDSKA UNIVERZA PTUJ (LUP) - Slovėnija
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- Kipro pedagoginis institutas (CPI) - Kipras
- CESIE - Italija
- SYMPLEXIS - Graikija
- SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS (CSI) - Kipras
- CASA DO PROFESSOR - Portugalija
- JAUNIMO KARJEROS CENTRAS JKC) – Lietuva

Apie seminarą
Šio seminaro tikslas - suteikti mokytojams ir mokiniams galimybę būti pavyzdžiu naujų mokinių

migrantų ir pabėgėlių integracijos procese, kuriant mentorystės modelį, t. y. prisitaikant prie kalbinio

konteksto ir mokyklos aplinkos, plėtojant mokymąsi, aiškinantis abejones, rengiantis vertinimo etapams
ir vykdant kitą veiklą, susijusią su migrantų ir pabėgėlių integracija į švietimo sistemą.

Seminarą ves pedagoginės praktikos ekspertai (moderatoriai), siekiant perteikti visas projekto
įgyvendinimui reikalingas žinias.
Seminaro trukmė: 12 valandų
Tikslinė auditorija:
6 mokytojai iš vienos projekte dalyvaujančios mokyklos,
6 mokiniai (vaidmenų modeliai) kiekvienoje mokykloje
3 naujai atvykusieji migrantai ir (arba) pabėgėliai mokiniai kiekvienoje mokykloje kiekvienoje šalyje
partnerėje.

Tipologija: seminaras, vedamas dalyviams auditorijoje
Šiame dokumente pateikiamos veiklos, kurias galima įgyvendinti seminaro metu, pasiūlymai (pažymėti

mėlyna spalva). Be to, atsižvelgdami į tai, kokius įgūdžius reikia lavinti, naudotojai gali pakeisti arba
papildyti šias veiklas šio dokumento IV skyriuje siūlomomis veiklomis.
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PAŽINKIME VIENI KITUS!!
Karuselės žaidimas
Medžiaga: Popierius ir žymekliai.
Veiklos aprašymas: vedėjas, kuris taip pat dalyvauja šioje veikloje, paprašo dalyvių susėsti ratu.

Vedėjas ant grindų arba ant stalo padeda didelį popieriaus lapą ir keletą žymeklių. Fasilitatorius

paprašo kiekvieno iš dalyvių pavaizduoti save nupiešiant ant popieriaus lapo paveikslėlį (jie gali

nupiešti ką nors, kas jiems patinka, kas turi jiems svarbią reikšmę). Kai visi nupiešia savo piešinius,

vedėjas pakviečia vieną dalyvį pradėti pristatymą, kuriame jis turi paaiškinti savo piešinį ir pasakyti
savo vardą. Tada paprašykite šio dalyvio nurodyti kitą piešinį, su kuriuo jis save tapatina, ir nubrėžkite

rodyklę tarp savo ir pasirinkto piešinio. Šio antrojo piešinio autoriaus paprašoma taip pat prisistatyti,

o tada tęsiama veikla su kitais dalyviais, tačiau visada pasirenkant naują piešinį. Veikla baigiama, kai
visi piešiniai sujungiami.

Refleksija: Pabaigoje vedėjas turėtų paskatinti apmąstyti galutinį paveikslėlį ("tinklas, tarpusavio
ryšių grandinė...") ir jo svarbą. Ši grupė turi veikti vieningai, visi turime dirbti kaip komanda, suprasti,

kad turime ir bendrų, ir skirtingų dalykų - bet turime dirbti kaip grupė, suvokti tarpasmeninių santykių

poveikį, nes žmogaus elgesys visada daro įtaką kitiems, nesvarbu, teigiamą ar neigiamą, todėl turime
pažinti savo elgesį ir gerbti vieni kitus.

Pastaba: šią veiklą taip pat galima atlikti ne su piešiniais, o su koliažais.

"Priartėkite prie linijos, jei..."
Medžiaga: lipni juosta.
Veiklos aprašymas: Vedėjas ant grindų užklijuoja lipnią juostą, kad padalintų patalpą. Dalyvių
paprašoma atsistoti į eilę, veidu vienas į kitą, šalia linijos, iš abiejų pusių po tiek pat dalyvių. Jie turėtų

žengti du žingsnius atgal, visi toliau laikydamiesi eilės (tokiu pat atstumu nuo juostos ant grindų).

Vedėjas paaiškina, kad jis pasakys keletą frazių, ir tas, kuris save tapatina su tomis situacijomis ar

savybėmis, turi žengti žingsnį į priekį, priartėdamas prie linijos. Po kelių sekundžių galima grįžti į
pradinę vietą, ir taip toliau.
Priartėkite prie linijos, jei...
... mėgstate skaityti.
... dėvite džinsus.
... mėgstate šokoladą.
... mėgstate piešti.
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... turite brolių.
... tu nešioji akinius.
... jūs turite naminių gyvūnėlių.
... tu gali šokti.
... tu gali dainuoti.
Vedėjas paaiškina, kad dabar sakys rimtesnius sakinius, todėl negali būti jokių komentarų ar triukšmo.
Sakinius reikėtų sakyti aiškiai ir lėtai, kad dalyviai turėtų laiko pagalvoti.
Priartėkite prie linijos, jei...
... jau jautėte pyktį.
... jau pajutote baimę.
... jau jautėtės vieniši.
... jau jautėtės atskirti arba atstumti.
... jau praradote ką nors svarbaus savo gyvenime.
... jau jautėtės diskriminuojami arba su jumis buvo elgiamasi ne taip, kaip derėtų.
... jautėtės labai laimingas.
Pabaigoje vedėjas turėtų paklausti: Kas nutiko šioje dinamikoje? Kaip jautėtės? Ko išmokote? Pirmoje

dalyje paprastai kai kurie dalyviai priartėja prie ribos, bet ne visi - grupėje yra daugiau skirtingų
nuomonių; o antroje dalyje dauguma dalyvių jau yra tam tikru lygiu patyrę situacijų, kurios sukėlė

šias emocijas, yra daugiau bendrų taškų. Taip atsitinka todėl, kad pirmuosiuose sakiniuose kalbama

apie asmenybės bruožus, aplinkybes ar pomėgius, kuriuose galime įžvelgti grupės unikalumą, žmonių

skirtumus, bet kartu ir tai, kas juos daro ypatingus. Antroje dalyje kalbama apie situacijas ir emocijas,

kurias patyrė (arba patirs) beveik kiekvienas - skirtingomis apimtimis ir aplinkybėmis - bet su kuriomis
visi galime būti susiję. Šios emocijos yra universalios, nesvarbu, kokio amžiaus, lyties, kur gimėte ar
gyvenate, visi galime susitapatinti su šiomis emocijomis ir tai mus suartina. "Tiek mūsų skirtumai, tai,
kas mus daro unikalius, tiek panašumai gali mus suartinti. Ši veikla skirta empatijai ir grupės
sutelktumui.

Žvaigždė
Medžiaga: Popieriaus lapas su žvaigždės piešiniu.
Veiklos aprašymas: Kiekvienas dalyvis kviečiamas užpildyti 5 savo žvaigždės taškus, centre įrašant

savo vardą ir pavardę, o kiekviename žvaigždės taške turėtų įrašyti savo talentus, juos apibūdinančias
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savybes, ir pasilikti du taškus, nurodančius sunkumus ir galimybes. Tada jie pakviečiami pasidalinti
savo mintimis didelėje grupėje.

Refleksija: Užsiėmimo pabaigoje apmąstykite scenarijų - daug žvaigždžių, visos skirtingos, visos

pasižymi ypatingomis savybėmis, turi daug sunkumų, bet taip pat ir daug potencialo. Gali būti įdomu
įvairias žvaigždes pritvirtinti ant sienos (kartono ar grindų) ir nustatyti ryšius tarp bendrų taškų. Taip
pat apmąstykite ryšius tarp žvaigždžių: nėra išskirtinių sunkumų, jie visi yra bendri; svarbu pradėti

nuo minties, kad kiekvienas žmogus vienu ar kitu metu jaučia sunkumų spręsdamas tam tikras
situacijas. Tai yra kažkas bendro, visiems būdingo.

Ι) MENTORYSTĖ: SĄVOKOS IR PAGRINDAI
Šiame skyriuje kalbama apie mentorystės, kaip asmeninio, tarpasmeninio ir mokyklos tobulėjimo
skatinimo strategijas, koncepciją, ypač apie jos privalumus ir pritaikomumą bendradarbiavimo,
dalijimosi ir kooperavimosi kontekste.

1.1. Įvadas į mentorystės sąvoką
1.1.1.

KAS YRA MENTORYSTĖ?

Mentorystė yra veiksminga naujai atvykusių mokinių migrantų priėmimo ir integravimo į mokyklinę
sistemą strategija, suteikianti jiems rekomendacijas ir paramą per tarpusavio bendradarbiavimo
praktiką, skatinanti jų asmeninį, tarpasmeninį ir ugdomąjį vystymąsi mokykloje, kartu palengvinanti
socializaciją, dalijimąsi ir kultūrinius mainus.
Mentorystės procesas skatina glaudžius mentorių ir globotinių santykius, per kuriuos naujai
atvykusiems mokiniams lengviau išsakyti savo sunkumus ir rūpesčius, susijusius su integracija. Tačiau ši
veikla taip pat baigiasi tiesiogine nauda šiame procese dalyvaujantiems mentoriams ir mokytojams ir
turėtų būti vertinama kaip galimybė mokiniams mentoriams ugdyti tam tikrus įgūdžius ir gebėjimus bendravimo, bendradarbiavimo, tolerancijos, empatijos, atsakomybės ir kitus - naudingus visą
gyvenimą ir įvairiomis aplinkybėmis.
1.1.2. MOKINIŲ MENTORYSTĖS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Kai kalbame apie orientaciniais modeliais pagrįstas mentorystės programas, turimoje literatūroje

paprastai pateikiamas vienpusiškas požiūris, daugiausia dėmesio skiriant teigiamiems jų aspektams,
pagrįstiems sėkmingų atvejų tyrimais. Tačiau žinome, kad visada yra dvi tos pačios monetos pusės, todėl
pabandysime nustatyti su tokių programų įgyvendinimu susijusius privalumus ir trūkumus.

Žvelgiant iš globotinio perspektyvos, nauda iš karto matoma per teigiamą poveikį jo socialiniams,
emociniams ir kognityviniams įgūdžiams, taigi palankiai veikia jo pasitikėjimo savimi didėjimą, nerimo,

taip pat streso mažėjimą ir geresnį priklausymo jausmo suvokimą. Kalbant apie trūkumus, jie daugiausia
susiję su pernelyg didele globotinio priklausomybe nuo mentoriaus, nesugebėjimu užmegzti kitų
kokybiškų ir palaikančių santykių ir sąjungų mokykloje.
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Savo ruožtu, kalbant apie mentoriaus požiūrį, pagrindiniai privalumai yra asmeninis pasitenkinimas,

minkštųjų įgūdžių, tokių kaip bendravimas, lyderystė ir savitarpio pagalba, ugdymas, o galimi trūkumai
- laiko stoka, spaudimas prisiimti mentoriaus vaidmenį ir pateisinti ugdytinių lūkesčius bei poreikis
veiksmingai valdyti iškilusius konfliktus.

Privalumų ir trūkumų diagrama
Privalumų ir trūkumų diagrama
Dalyviai suskirstomi į dvi grupes. Viena grupė turės nustatyti mentorystės modelių privalumus, o kita
- trūkumus.

Juos nustatę, jie turi užrašyti juos ant kortelių (žalios kortelės - privalumai; raudonos kortelės -

trūkumai). Užduotis baigiama bendrų idėjų (ir kortelių) pateikimu lentoje. Užsiėmimo pabaigoje
grupė aptaria ir išanalizuoja gautus rezultatus.

1.2. Mentorystės procesai: praktinis pritaikomumas ir iššūkiai
Mokyklos kontekste mentorystė - tai dviejų veikėjų, šiuo atveju mokinių, bendradarbiavimo santykiai, t.

y. santykiai tarp labiau patyrusio mokinio ir naujo mokinio, kuris pradeda integracijos procesą. Dviejų

mokinių mentorystės tikslas - suteikti naujokams paramos sistemą, kuri palengvintų jų integracijos į

mokyklos sistemą procesą. Tačiau reikėtų pažymėti, kad įgyvendinant mentorystės modelį galima
susidurti su tam tikrais iššūkiais ir kliūtimis, todėl mentorius turėtų būti pasirengęs užkirsti kelią
galimoms situacijoms ir jas spręsti.

Taigi šiame skyriuje nagrinėjamas praktinis mentorystės modelio įgyvendinimo pritaikomumas, taip pat
įvairios strategijos, kaip spręsti problemas, kurios gali kilti jį įgyvendinant.
Mentorystės įgyvendinimas mokykloje - kliūčių įveikimas
1 etapas: vedėjas turėtų suskirstyti dalyvius į grupes po 3. Kiekviena grupė gauna po popieriaus lapą

su dviem stulpeliais. Pirmajame stulpelyje kiekviena grupė turėtų surašyti galimus iššūkius ir (arba)
kliūtis, su kuriomis gali susidurti įgyvendindama mentorystės modelį.

2 etapas: Užpildytas lapas turėtų būti perduotas vienai iš sekančių grupių, ir kiekviena grupė turės

nustatyti / rasti sprendimus, kaip įveikti ankstesnės grupės parašytus iššūkius / kliūtis, ir įrašyti juos į
antrąjį stulpelį.

3 etapas: Darbo rezultatų pristatymas, analizė ir aptarimas.
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II) KOKS YRA GERAS MENTORIUS?
Būti mentoriumi reiškia turėti tinkamą profilį ir savybių rinkinį, kuris palengvintų bendraamžių sąveiką.
Taigi šiame skyriuje pirmiausia pateiksime pagrindinius mentoriaus vaidmens atlikimo kriterijus, o
vėliau daugiausia dėmesio skirsime pagrindiniams šio vaidmens atlikimo įgūdžiams, t. y. bendravimui,
empatijai, aktyviam klausymuisi ir atkaklumui, taip pat pristatysime veiksmingo konfliktų valdymo ir
sprendimo mechanizmus ir strategijas.

2.1. Mentoriaus profilis
-

Mokinys mentorius turėtų atitikti šiuos kriterijus:

Mokinys mentorius turi būti pasirengęs padėti kolegai jo priėmimo ir integracijos į mokyklos sistemą

procese, tiek bendravimo su bendraamžiais ir kitais svarbiais asmenimis, tiek mokymosi tobulinimo,

abejonių aiškinimosi, pasiruošimo vertinimo momentams ir kitų veiklų, kurios didina mokinio
-

-

-

-

įtrauktį, metu;

Turi būti tinkamo elgesio ir laikytinas sektinu pavyzdžiu;

Būti supratingas, atsakingas ir savarankiškas;

Būti pasirengęs bendrauti su kitais, reikšti empatiją ir gebėti aktyviai klausytis;

Būti pasirengęs derėtis ir tarpininkauti paprastose konfliktinėse situacijose bei būti abipusiai

naudingo sprendimo (win-win) šalies pusėje;

Gebėti aktyviai įgyvendinti pilietiškumo, sveiko sambūvio ir abipusės pagarbos principus;

-

Gebėti aiškiai reikšti mintis, išdėstyti nurodymus;

-

Būti orientuotam į rezultatus.

-

Vadovautis nesmerkimo, savikontrolės ir impulsyvumo valdymo principais;

Papasakokite apie save!
Priemonės: popieriaus lapas arba lenta, markeriai arba kreida.
Kaip tai vyksta: poromis dalyviai pradeda pokalbį, kurio metu abu vienu metu ir nepertraukiamai

kalba tam tikra tema, kuri gali būti jų dienos pradžios aprašymas (prieš tai kiekvienam dalyviui atskirai
duodami nurodymai). Antroje užsiėmimo dalyje pratimas pakartojamas, tačiau vienas iš dalyvių kalba
(pasakoja savo istoriją), o kitas klausosi, vėliau vaidmenys pasikeičia.

Refleksija: Pabaigoje didelėje grupėje su visais dalyviais atliekama refleksija, siekiant nustatyti
nuostatas ir elgesį, kurie gali padėti sukurti aplinką, kurioje kiekvienas asmuo gali išreikšti savo
nuomonę ir idėjas bei būti išklausytas. Tai veikla, kurios metu nagrinėjami kai kurie pagrindiniai

verbalinio ir neverbalinio bendravimo būdai, sukuriantys palankią aplinką / atmosferą aktyviam
klausymuisi.

2.2. Pagrindiniai mokinio mentoriaus įgūdžiai
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Veidrodis
Priemonės: magnetofonas ir kompaktiniai diskai, popieriaus lapas arba lenta, žymekliai arba kreida.
Veiklos aprašymas: Dalyviai pasirenka partnerį, su kuriuo jaučiasi patogiai, ir sudaro poras.
Kiekvienai porai pasakoma stovėti veidu vienas į kitą ir viso pratimo metu žiūrėti vienas kitam į akis.
Jų bus paprašyta iškelti rankas simetriškai su partneriu, išlaikant reikiamą atstumą, kad atliekant

judesius, jie niekada neliestų partnerio. Tada paleidžiama muzika, ir vienas iš kiekvienos poros

mokinių turi pradėti atlikti lėtą judesį rankomis, kurį turėtų pakartoti partneris (veidrodžio efektas).

Viso pratimo metu neleidžiama kalbėti, o kiekvienas partneris turi atkartoti visus partnerio judesius,
įskaitant veido išraiškas (pvz., susiraukimą). Po kelių minučių pasikeičiama vaidmenimis. Dalyviai

imituoja, iš pradžių poromis, o paskui - visa grupė. Vykdant šią veiklą sukuriama grandinė, kuri

tarpusavyje susieja visus grupės narius.

Refleksija: Užsiėmimo pabaigoje grupėje apmąstoma kūno kalbos / bendravimo ir neverbalinio

bendravimo galia skatinant pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą. Šia veikla siekiama įgyti aktyvaus
klausymosi patirties, kuri apima ne tik verbalinę kalbą, bet ir kūno naudojimą neverbaliniame

bendravime, prisidedant prie pasitikėjimo ir sąmoningumo erdvės tarp skirtingų žmonių, "savęs" ir
"kito", bendravimo ir bendradarbiavimo kūrimo.

Rūpinimasis kitais
Priemonės: balionai.
Veiklos aprašymas: Erdvė šiai veiklai turi būti didelė ir be kliūčių. Vedėjas turėtų išdalyti po vieną

balioną kiekvienam dalyviui ir paaiškinti, kad šio žaidimo tikslas - kad nė vienas balionas nenukristų
ant žemės. Kiekvienas dalyvis turi vaikščioti po kambarį (apeiti visą kambarį mėtydamas balioną į orą,
neleisdamas jam nukristi ant žemės - balionai visada turi būti ore (balionų griebti neleidžiama).

Atminkite, kad jei kuris nors balionas nukrenta ant žemės, visi pralaimi. Leiskite dalyviams žaisti vieną
minutę ir po truputį paprašykite kai kurių dalyvių pasitraukti iš žaidimo, paliekant savo balionus

žaidime. Garsiai duokite nurodymus, kad visi girdėtų ir suprastų ("Ričardas išeina iš žaidimo! Bet jo
balionas vis dar žaidime. Rita išeina iš žaidimo, bet jos balionas vis dar yra (...)"). Žaidimas baigiasi, kai

keli balionai atsiduria ant žemės (nekreipkite dėmesio į pirmuosius ant žemės nukritusius balionus,
tačiau siųskite nerimą keliančius pranešimus, kad paskatintumėte dalyvius: "Tas balionas krenta...
greitai!!!").

Galimas kitas variantas: Galima žaisti antrąjį raundą. Paprastai antrajame raunde dalyviai jau būna
susikūrę strategiją ir sugeba pasiekti sėkmę.

Refleksija: Pabaigoje reikėtų paklausti savęs, ar tikslas buvo pasiektas ir kaip galėjo būti. Fasilitatorius

turėtų pabrėžti, kad svarbu dirbti komandoje ir būti dėmesingiems vienas kitam - nė karto nebuvo
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pasakyta, kad balionui priklauso savininkas, už balionus buvo atsakingi visi... Kartais turime nustoti
koncentruotis tik į save, būti dėmesingi kitiems ir gebėti jiems padėti, kai to reikia.

2.2.1 BENDRAVIMAS, EMPATIJA IR PASITIKĖJIMAS SAVIMI

Bendravimas yra esminis gyvenimo ir tarpusavio santykių procesas, nes mes nuolat su kuo nors
bendraujame. Tokiu būdu labai svarbu suprasti kito žmogaus elgesį, todėl mūsų veiksmai tampa
tikslingesni, o tai pagerina bet kokius tarpusavio santykius.
Taip prasideda empatiškas bendravimas.
Empatija yra ne kas kita, kaip gebėjimas įsijausti į kito žmogaus padėtį, suprasti jo aplinką, jausmus,
baimes ir nerimą bei išklausyti be išankstinio nusistatymo, nepaisant jo įsitikinimų, kultūros ir net
religinių įsitikinimų.

Mentoriaus ir globojamojo tarpusavio santykiuose labai svarbu taikyti empatišką ir įtaigų bendravimą,
pagrįstą šiais veiksniais: nešališku suvokimu, emociniu intelektu, poreikių nustatymu ir prašymų valdymu.
Jau turiu/ niekada neturėjau
Priemonės: Lenta ar užrašų bloknotas, kreida ar markeriai.
Veiklos aprašymas: Veikla, kurioje vienu metu dalyvauja visa grupė. Vedantysis parengia paprastus

teiginius, susijusius su išankstinėmis nuostatomis, stereotipais, apibendrinimais ir mitais, dažnai
siejamais su įvairiais žmonėmis ir situacijomis. Teiginiai perskaitomi, o dalyviai, naudodamiesi

kortelėmis, kurių vienoje pusėje užrašyta "Aš jau turiu", o kitoje - "Aš niekada neturėjau", išreiškia

savo poziciją.

Refleksija: Pabaigoje vyksta grupinė refleksija, kurios metu bandoma išsklaidyti galimas išankstines
nuostatas ir išsiaiškinti dalyvių iškeltas sampratas ir (arba) dvejones. Pabaigoje taip pat bus parengtas

dokumentas, kuriame kiekvienas dalyvis įsipareigos pabandyti gerinti situaciją, kurią jis įvardija kaip
diskriminacinę, net jei jis (ji) nesuvokia, kad veiksmai ir (arba) požiūris yra diskriminaciniai.

Šia veikla siekiama skatinti informuotumą apie tai, kokį neigiamą poveikį asmeniui ar žmonių grupei

gali turėti išankstiniu nusistatymu grindžiamas veiksmas ir (arba) požiūris; skatinti kritinį mąstymą,

kuris leistų suabejoti "automatiniu" elgesiu tam tikrų bendruomenių atžvilgiu, neklausiant, kodėl taip
elgiamasi, nežinant situacijos ir su tuo susijusių žmonių; prisidėti prie apibendrintų ir neginčytinų
požiūrių, darančių įtaką tam tikroms grupėms, išsklaidymo.

Pateikiame keletą strategijų, kurios turėtų būti taikomos viso proceso metu:
1) Neutralus / nešališkas konteksto suvokimas
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Pirmiausia svarbu pabrėžti, kad turėtume atsiriboti nuo bet kokių vertinimų. Pokalbio metu visų pirma

svarbu aktyviai klausytis, būti dėmesingam ir stengtis suprasti kito asmens emocinę būseną bei motyvus,
kuriais jis remiasi.

2) Emocinis intelektas
Nors jausmų kontroliuoti neįmanoma, ypač įtemptose situacijose, tačiau galima suvaldyti savo reakciją.
Tam gali reikėti giliai įkvėpti, būti racionaliam ir visada reaguoti kaip galima ramiau. Taikydami šiuos
principus praktikoje, tampa įmanoma kalbėtis su kitu žmogumi nekaltinant jo dėl savo jausmų.
3) Kitų žmonių poreikių supratimas
Labai svarbu nustatyti ir atpažinti poreikius, slypinčius už bet kurio jausmo, kurį atskleidžia kitas asmuo.

Kito asmens rodomos emocijos paprastai yra susijusios su nepatenkintais jo/jos poreikiais.
4) Būkite imlūs, dėmesingi ir pateikite tinkamus prašymus

Jei yra prašymų ar reikalavimų, turėtumėte žinoti, kad jie turėtų būti terminuoti, konkretūs, realūs ir
įvykdomi. Jie turėtų būti pateikiami objektyviai ir pozityviai. Svarbu pažymėti, kad bendraujant neturėtų

būti vietos reikalavimams, todėl kitas asmuo turėtų jaustis laisvas atsisakyti ir (arba) siūlyti kitokius
variantus.

Domino
Priemonės: Du skirtingų spalvų popieriaus lapai (arba lipnios juostelės), rašikliai ir lipni juosta.
Veiklos aprašymas
Dalyviai ant vieno popieriaus lapo viena spalva užrašo savo savybę, kurią jie laiko teigiama (pvz.,

atsakingas, atsidavęs), o ant kito lapo kita spalva užrašo savybę, kurią jie laiko neigiama (pvz., tingus,
užsispyręs). Kiekvienas kviečiamas lipnia juostele ant krūtinės užklijuoti teigiamas savybes (viena

spalva), o neigiamas savybes - ant nugaros (kita spalva). Toliau vedantysis paragina visus vaikščioti

aplink ir atkreipti dėmesį į savo bendraklasių privalumus bei trūkumus ir išsirikiuoti į eilę tiek, kiek, jų

nuomone, jų teigiama savybė padėtų pašalinti neigiamą bendraklasio savybę. Veikla baigiasi, kai visi

sustoja į eilę arba kai grupė mano, kad užduotis atlikta. Vedantysis gali užduoti klausimus: "Ar

manote, kad X gali būti y sprendimas?” Grupė linkusi rasti sprendimus, kartais šiek tiek priverstinai.
Turėtume būti tolerantiški ir pasinaudoti šiuo faktu refleksijai.

Refleksija: Paklauskite, ar jiems patiko veikla, ir paprašykite jų pagalvoti, kaip jie tai atliko; ar jie manė,
kad savo teigiamomis savybėmis galėjo padėti spręsti įvairias problemas; kaip jie nusprendė, kurią iš
jų pasirinkti. Ar visos grupės problemos buvo išspręstos? Kokiu būdu?

Voratinklis
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Priemonės: Trys virvelių kamuoliai, kėdės / stalai, atverčiami popieriaus lapai, lenta, kreida ir
žymekliai.

Veiklos aprašymas: Veikla gali vykti lauke (kur yra medžių, kurių pagalba galima suformuoti

voratinklį iš virvelių) arba patalpoje (klasėje), kurioje galima naudoti kėdes ir stalus, kad suformuoti
voratinklį. Voratinklio tarpai turėtų būti skirtingų dydžių ir lygių (aukštesni ir žemesni). Tikslas - kad

dalyviai galėtų pereiti į kitą voratinklio pusę neliesdami virvelės.

Refleksija: Užsiėmimo pabaigoje vyksta refleksija, kurios metu nurodomi sunkumai ir privalumai.
Kiekvienas dalyvis turėtų pasakyti, kaip jis jautėsi atlikdamas užduotį, ar jo nuomone, visi padėjo
vienas kitam ir ar kiekvienas galėjo pateikti savo pasiūlymus kaip geriau atlikti užduotį.

Šia veikla siekiama, kad grupė sutelktų dėmesį į kolektyvinį problemos sprendimą ir bendras
pastangas ją įveikti, atsižvelgdama į visas nuomones ir siekdama bendro sutarimo.

Balionas ir dantų krapštukas
Priemonės: Balionai, dantų krapštukai ir muzikos įrašai (iš filmo "Neįmanoma misija").
Veiklos aprašymas: Kiekvienas dalyvis gauna po balioną ir jį pripučia. Vedantysis paprašo dalyvių
balionus laikyti kaire ranka, o dešinę ranką - už nugaros.

Kiekvienam dalyviui į dešinę ranką

vedantysis įdeda po dantų krapštuką. Jis pasako vienintelę šios veiklos taisyklę: "Saugokite balioną ir
išlaikykite jį pripūstą, kol baigsis laikas (5 minutės)". Taip pat nurodo, kad jie turėtų judėti po patalpą
grojant muzikai.

Refleksija: Davus starto signalą, dalyviai pradeda pūsti balionus. Pasibaigus 5 minutėms, paprastai
nedaug balionų lieka sveiki. Geriausia būtų, jei visi balionai liktų sveiki, nes taisyklė buvo tokia, kad

negalima sprogdinti balionų. Balionus pradurti dalyvius skatino varžybų azartas, kitaip tariant, visi
nori laimėti. Dantų krapštukas simbolizuoja konfliktą. "Konfliktinėse situacijose tikslas yra laimėti, o
norint laimėti neužtenka apsaugoti tai, kas mums priklauso, svarbu, kad kitas pralaimėtų, o aš

laimėčiau." Ir tai yra principas, kurį konfliktų valdymo situacijoje reikia keisti, t. y. "konfliktų valdymo
situacijoje turi laimėti visi".

2.3. Konfliktų valdymo ir sprendimo strategijos
Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama konfliktų valdymo ir sprendimo svarbai, nagrinėjamos

mokinių konfliktų priežastys ir pasekmės, siūlomos įvairios jų sprendimo strategijos, taikant pozityvų ir
konstruktyvų požiūrį, suvokiant galimas konfliktų pasekmes.

Remiantis Jeano Piaget požiūriu, konfliktus galima vertinti kaip puikią galimybę mokykloje ugdyti
vertybes ir nustatyti taisykles. Taigi, nors konfliktai gali kelti didelį stresą, jie taip pat dažnai parodo
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mokinių poreikius mokymosi kontekste, todėl juos reikėtų analizuoti iš teigiamos ir reikiamos
perspektyvos.

Atsižvelgiant į tai, galima nustatyti ir įvardinti pagrindinius tinkamo ir veiksmingo konfliktų valdymo
principus:

Dialogo, tinkamo bendravimo, kaip naudingos priemonės informacijai teikti ir gauti, dalytis jausmais, ieškoti
alternatyvų ir klausti nuomonės, naudojimas.
Empatijos kaip gebėjimo įsijausti į kito žmogaus padėtį, leidžiančio, kaip minėta, suprasti jo situaciją,
motyvus ir argumentus, dėl kurių jis mąsto tam tikru būdu, laikymasis.
Pasitikėjimo parodymas per požiūrį ir elgesį, kuris leidžia gerbti kitus, nepažeidžiant jų teisių ir interesų.
Tarpininkavimas kaip konfliktų valdymo ir sprendimo strategija
Tarpininkavimas sprendžiant konfliktus tapo viena veiksmingiausių ir konstruktyviausių strategijų,
taikomų sprendžiant konfliktus mokyklose.

Tarpininkavimas sprendžiant konfliktus mokykloje
Norint tinkamai valdyti ir spręsti konfliktus, ypač mokykloje, gali prireikti pasitelkti ir priimti strategijas,

kurios leistų pasiekti šalims priimtiną susitarimą. Todėl atsiranda tarpininkavimas - konstruktyvi ir
veiksminga metodika, kai nešališkas trečiasis asmuo atlieka tarpininko vaidmenį.

Vienas iš tarpininkavimo procese vyraujančių bruožų - bendradarbiavimu grindžiamos derybos, kurios
yra tinkamos visų rūšių konfliktams, t. y. kai konfliktuojančios šalys turi ar nori ir toliau išsaugoti
tarpusavio santykius.

Tinkamas tarpininkavimas sprendžiant konfliktus turi remtis šiomis nuostatomis:
- Skatinti pagarbą kitiems ir bendroms vertybėms;
- Skatinti bendradarbiavimo nuostatas sprendžiant konfliktus, kai žmonės kartu ieško abiem pusėms

priimtinų sprendimų;

- Atpažinti ir vertinti tiek kitų, tiek savo jausmus, poreikius ir vertybes;
- Stiprinti dialogo gebėjimus ir ugdyti empatiško klausymosi bei bendravimo įgūdžius;
- Prisidėti prie tarpasmeninių santykių gerinimo, skatinant savarankiškumą, ieškant tinkamų sprendimų;
- Sumažinti laiko, skirto jiems spręsti, trukmę;
- Sumažinti sankcijų skaičių;
- Kai įmanoma, apriboti suaugusiųjų įsikišimą, skatinant mokinius imtis tarpininkų vaidmens.
Taigi tarpininkavimas yra labai svarbi dialogo ir santykių kūrimo priemonė, padedanti pagerinti santykius
ir pasiekti priimtinus susitarimus konfrontacijos ir nesutarimų atvejais, tokiu būdu padedanti sumažinti
problemas ir paversti konfliktus naudinga mokymosi patirtimi, skatinančia asmeninį tobulėjimą.
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Ratas
Šia užduotimi siekiama parodyti, kad kiekvienas iš mūsų turi savų motyvų, ir atkreipti dėmesį į tai,

kaip svarbu gerbti kitų nuomonę, net jei ji visiškai prieštarauja tam, kuo mes tikime ar ką manome
esant teisinga.

Dalis dalyvių turėtų sustoti į nedidelį ratą.
Likusieji dalyviai turėtų sustoti į antrą, didesnį ratą aplink pirmąjį ratą.
Vedantysis, kuris paprastai būna mokytojas, pasiūlo diskusijų temą (tai gali būti tikras arba išgalvotas
konfliktas).

Mažąjį ratą sudarę dalyviai aptaria siūlomą konfliktą. Toliau tą pačią temą nagrinėja antrojo rato
dalyviai.

Šios veiklos pabaigoje dalyviai turėtų pasidalyti ir aptarti, kaip jie jautėsi, kai kitų dalyvių nuomonės
nesutapo su jų nuomone, jei taip atsitiko, ir išanalizuoti, ar buvo paisoma skirtingų nuomonių.

2.4. Inovatyvūs integracijos proceso metodai
Šiame skyriuje pristatomos įvairios strategijos, kurias galima taikyti siekiant padėti naujiems mokiniams

migrantams ir (arba) pabėgėliams integruotis, kad būtų sustiprinti pačių dalyvių kūrybiniai įgūdžiai ir
taikomos priemonės.

Dalyviai suskirstomi į grupes, kuriose gali būti ne daugiau kaip 3 žmonės. Kiekviena grupė,

atsižvelgdama į iki šiol išmoktas strategijas, turi sukurti veiklą, kurią norėtų taikyti savo būsimiems
globojamiesiems.

Pabaigoje kiekviena grupė turi pristatyti ir pasidalyti su kitais sukurta veikla ir taikyta metodika.

ΙΙΙ) MENTORYSTĖS PROGRAMOS TAIKYMAS
MOKYKLOSE
Šiame skyriuje aptarsime įvairius mentorystės programos, kaip naujai atvykusių mokinių migrantų
priėmimo ir integravimo į mokyklos sistemą strategijos, veiksmingo įgyvendinimo etapus - nuo pradinio
koordinavimo grupės sudarymo etapo iki faktinio programos įgyvendinimo.

Šia programa siekiama prisidėti prie stereotipų, išankstinių nuostatų ir mitų, dažnai siejamų su

migrantais, griovimo. Mokykla yra palanki vieta spręsti šias problemas tiesiogiai su mokiniais, mokytojais
ir kitais švietimo darbuotojais, taip pat netiesiogiai su šeima ir bendruomene bei skatinti kiekvieno
asmens visapusišką ir veiksmingą tobulėjimą.
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Ši mentorystės programa sukurta taip, kad ją būtų galima įgyvendinti mokyklose tiesioginio, nuotolinio
ar mišraus mokymo būdu.

Siekiant palengvinti viso proceso stebėseną, visus reikiamus dokumentus siūloma rengti ir naudoti
skaitmeniniu formatu.

Svarbu paminėti, kad migracija reiškia daugelio žmonių persikėlimą iš jų kilmės ar nuolatinės

gyvenamosios vietos šalių ieškant geresnių gyvenimo sąlygų. Šis persikėlimas intensyvėja dėl priežasčių,
iš esmės susijusių su demografijos, demokratijos ir vystymosi klausimais. Šiuo metu didelį žmonių masių
persikėlimą daugelyje pasaulio regionų sustiprina ginkluoti konfliktai. Todėl svarbu, kad mokykla galėtų

prisidėti prie mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų įgūdžių ugdymo, padedančių užtikrinti
tarpkultūrinį bendravimą, vadovaujantis nesmerkimo, empatijos, bendradarbiavimo ir abipusės
pagarbos principais.

Mentorystės programos, skirtos naujai atvykusių mokinių migrantų integracijai, etapai:

1. Mentorystės programos koordinavimo grupės sukūrimas
Įgyvendinant mentorystės programą mokyklose, pirmiausia turėtų būti sudaryta programos
koordinavimo grupė, į kurią turėtų būti įtraukti mokyklos bendruomenės paskirti specialistai (mokyklų
vadovai, direktoriai, psichologai ir kt.), atsakingi už bendrą viso proceso priežiūrą ir stebėseną.
Mentorystės programos koordinavimo grupės atsakomybės:
- Parengti planuojamos veiklos planus ir stebėti jų įgyvendinimą;
- Skatinti įvairių suinteresuotųjų šalių bendravimą, informuojant jas apie mokinių pagal programą
vykdomą veiklą;

- Padėti mokiniui mentoriui plėtoti savo veiklą, t. y. kurti mokymosi įpročius ir darbo tvarką;
- Sukurti palankią aplinką asmeniniams ir socialiniams įgūdžiams ugdyti;
- Įtraukti mokinio šeimą į programos planavimą ir rengimą;
- Parengti reikiamus dokumentus, palengvinančius atlikto darbo įrodymų pateikimą.

2. Mokinių mentorių atranka
Mokiniai mentoriai turi būti atrenkami pagal antrajame skyriuje nurodytą profilį, atsižvelgiant į
mokytojų rekomendacijas arba kai mokiniai parodo susidomėjimą būti mentoriumi, ir sutikus tėvams.

Siekiant išvengti didelio programoje dalyvaujančių mentorių skaičiaus, gali būti įdomu sukurti

įvairiapusę mokinių mentorių grupę, kuri atitiktų skirtingus naujai atvykusių mokinių migrantų poreikius.
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3. Mentorių mokymas ir jų gebėjimų stiprinimas
Šie mokymai turėtų būti vykdomi mokyklos paskirtos mentorystės programos koordinavimo grupės

sukurtos programos pradžioje, kad mokiniams mentoriams nuo pat pradžių būtų suteiktos

rekomendacijos ir standartizuotos veiklos būdai ir gairės. Kadangi tai yra mokiniai, šis mokymas turi būti

lengvai prieinamas ir nesudėtingas, o asmenys, atsakingi už mentorystės programą, turi jį nuolat stebėti,
taip užtikrindami jo tinkamumą ir savalaikį reagavimą į galinčias kilti problemas.

4. Mentorių globojamųjų identifikavimas
Mentorių globojamieji yra visi naujai atvykę mokiniai migrantai, kurie savanoriškai ir (arba) mokyklos
direktoriaus siūlymu dalyvauja mentorystės programoje, laikydamiesi jos taisyklių ir pagrindinių
nuostatų.

Mentoriaus globotinio dalyvavimas šioje programoje taip pat priklauso nuo tėvų arba globėjų sutikimo.

5. Mentoriaus vadovo parengimas
Mentoriaus vadovas (dokumentų rinkinys, pageidautina skaitmeniniu formatu) turėtų būti sukurtas
remiantis šiais elementais:

- Trumpas globojamojo ir sričių, kuriose jam/jai reikia paramos, pristatymas;
- Mentorystės tikslai (paprasti ir pasiekiami) - šiuos tikslus turėtų nustatyti programos koordinavimo

grupė kartu su mentoriumi ir globojamuoju;
- Užsiėmimų laikas ir planavimas;

- Mentorystės dienoraštis - tam tikra kiekvienos sesijos metu atlikto darbo santrauka. Jame turėtų būti

ir vertinimas.

Pastaba: Į šį vadovą gali būti įtraukti pirminių užsiėmimų pasiūlymai, kurie padės mentoriui per
pirmąsias sesijas geriau pažinti globojamąjį.

6. Bendraamžių santykių kūrimas ( mentoriaus/globojamojo)
Pagrindinis kriterijus, pagal kurį mentorius paskiriamas globotiniui, turėtų būti pedagoginis, t. y. pilnai
atitikti globojamojo poreikius, remiantis mentoriaus profiliu ir atsižvelgiant į asmenybių suderinamumą.

Vėliau labai svarbu atsižvelgti į tvarkaraščių suderinamumą, kad būtų užtikrintas užsiėmimų
reguliarumas ir tęstinumas.

Svarbu išanalizuoti dalyvių profilius, skatinti ankstesnius ryšius, kad jie galėtų geriau pažinti vienas kitą
ir išsiaiškinti galimus tarpusavio panašumus, kurie atsispindės jų santykiuose ir galutiniuose rezultatuose.
(Tai veiklos pasiūlymas dėl atrankos / suderinamumo).

7. Stebėsena ir vertinimas
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Už mentorystės programą atsakinga komanda turėtų nuolat stebėti mokinius mentorius viso proceso
metu, užtikrinti paramą ir pagalbą:

- Pradinių užsiėmimų planavimas, siekiant užtikrinti, kad mokinys jaustųsi pasiruošęs darbui tiek emociškai, tiek
veikloms, kurios bus vykdomos kartu su globojamuoju;
- Atlikto darbo įvertinimas ir, jei reikia, mentoriaus pasiūlymu veiklų koregavimas;
Galiausiai taip pat svarbu užtikrinti, kad bent kartą per semestrą už programą atsakinga grupė surengtų
susitikimą, kurioje mokiniai mentoriai pristatytų savo darbą:
- Pasiekimai / teigiami aspektai
- Pagrindiniai sunkumai/problemos
- Pasiūlymai

IV) PAPILDOMŲ VEIKLŲ PASIŪLYMAI
1. Prisistatymų veiklos (ledlaužiai)
1.1. Autoportretas
Priemonės: Popierius ir spalvoti pieštukai
Veiklos aprašymas: Išdalykite grupei popieriaus lapus ir spalvotus pieštukus. Užuot prašę dalyvių

apibūdinti save žodžiais, pasiūlykite jiems nupiešti autoportretą. Nebūtina parodyti savo piešimo

gebėjimus, tiesiog pateikite keletą svarbių savybių. Kiekvienas dalyvis gali parodyti savo autoportretą
ir prisistatyti arba autoportretus sumaišyti ir grupė gali spėlioti, kas yra kas.

Refleksija: Pasiūlykite pažvelkti į save iš kito požiūrio taško ir skatinkite grupės bendravimą.

1.2. Interviu
Veiklos aprašymas: Grupę suburkite į ratą. Viduryje pastatykite kėdę, geriausia sukamąją. Pasirinkite
vieną dalyvį, kuris atsisės į kėdę ir taps pirmuoju apklausos dalyviu. Kiti turėtų atlikti žurnalistų

vaidmenį ir užduoti jam/jai klausimus. Pasibaigus interviu, apklausiamasis tampa žurnalistu, o jo vietą
užima kitas dalyvis ir veikla tęsiasi tol, kol visi dalyviai sudalyvauja veikloje.

1.3. Dvi tiesos ir vienas melas
Priemonės: Rašikliai ir lipdukai
Veiklos aprašymas Kiekvienas dalyvis ant popieriaus lapo užrašo 3 sakinius apie save, iš kurių 2 turi

būti teisingi, o 1 - klaidingas. Tada kiekvienas dalyvis perskaito 3 sakinius, o kiti bando atspėti, kuris

iš jų yra melas.
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Pavyzdys:
Aš buvau futbolistas;
Aš bijau vandens;

Aš gyvenu Vienoje.

2. Aktyvus klausymasis
Piratų laivas
Priemonės: Popierinis laivelis, oringamis (arba žaislas)
Veiklos aprašymas: Grupė sustoja ratu arba "U" forma. Pirmasis grupės dalyvis laikydamas rankoje
laivelį turi pradėti pasakojimą: "Piratų laivas išplaukia į Karibus ir yra pilnas ..." ir prideda ką nors, ką

laivas gabena (pvz., obuolių). Kiekvienas dalyvis turi ką nors pridėti prie pasakojimo, pakartoti viską,
kas buvo pasakyta prieš tai, ir perduoti popierinį laivelį (arba žaislą) kitam dalyviui.

Galimi variantai: Vedantysis paprašo, kad laivelis grįžtų atgal prie vieno iš dalyvių, kuris jau pasisakė,

ir paprašo jo pakartoti iki šiol sukurtą tekstą. Gali atsitikti taip, kad šis dalyvis negalės atpasakoti visos
istorijos, nes jis buvo pasiruošęs pasakoti istoriją tol, kol kažko nepridėjo ir (arba) nepapildė jos savąja
informacija.

Refleksija: Paskatinkite apsvarstyti skirtumą tarp "klausymo" ir "girdėjimo".

3. Empatija
Miško taisyklė
Priemonės: Kėdės
Veiklos aprašymas: Vedantysis paprašo dalyvių atsisėsti ant kėdžių ratu. Vedantysis paaiškina
žaidimo taisykles ir tikslus: "Šį žaidimą žaisite tylėdami, negalėsite kalbėtis tarpusavyje ir negalėsite

pakilti nuo savo kėdžių. Įsivaizduokite, kad jūs esate miške, o rato vidurys yra didžiulė skylė jame, jei
ten įkrisite, pradingsite! Žaidimo tikslas - susirikiuoti vardų pirmos raidės abėcėlės tvarka, nekalbant

ir nenukrentant, pavyzdžiui, Antonijus turi sėdėti ant pirmos kėdės, o Zulmira - ant paskutinės."

Vedantysis neturėtų suteikti galimybių užduoti klausimus (dalyviai turėtų veikti tylėdami,
naudodamiesi kitomis bendravimo formomis ir dirbdami komandoje). Jei kuris nors dalyvis paliečia

grindis, vedantysis turėtų į tai atkreipti grupės dėmesį ir dramatišku balsu gali pasakyti: " Žuanas

dingsta! Aš ketinu jį išgelbėti, bet nesuteiksiu jam dar vienos galimybės!". Kai grupė baigia darbą,
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vedantysis patvirtina, kad jie pasiekė savo tikslą, ir paprašo kiekvieno pasakyti savo vardą. Dėmesio:
jei yra vienodų vardų, pavardės taip pat turi būti išdėliotos abėcėlės tvarka.

Refleksija: Pabaigoje dalyviai turėtų aptarti, ar jiems pavyko pasiekti galutinį tikslą ir kaip jie tai

padarė. Vedantysis turėtų pabrėžti dėmesio kitiems, bendravimo įgūdžių, bendros strategijos kūrimo
ir komandinio darbo svarbą.

4. Nesmerkimas
Tiltų tiesimas
Priemonės: Kortelės ir lipdukai, atverčiami popieriaus lapai, lenta, žymekliai ir kreida (2 spalvų).
Veiklos aprašymas: Ši veikla numato dviejų grupių, kurių viena atstovauja priimančiajai
bendruomenei, o kita - grupei, nepriklausančiai šiai bendruomenei, sudarymą. Pirmoji grupė

suformuoja ratą, prieš tai informuota vieno iš veiklos vedančiųjų, kad jie turėtų neleisti išorės grupei

patekti į bendruomenę. Visi pirmosios grupės nariai turi būti susikibę už rankų ir žiūrėti atsisukus į
rato išorę. Kitas vedantysis informuoja antrąją grupę, kad ji turėtų pabandyti patekti į ratą. Vykdant
užduotį grupėse neleidžiama kalbėtis. Užduotį galima atlikti du kartus.

Refleksija: Po pirmo karto užduoties atlikimo visi dalyviai kviečiami pamąstyti ir žodžiu išreikšti

jausmus, kuriuos jie patyrė atlikdami užduotį. Pabaigoje dar kartą apmąstome galimus požiūrio,
nuostatų ir jausmų pokyčius, kurie galėjo atsirasti kartojant užduotį.

Pagrindinis šios veiklos tikslas - patirti, kaip tam tikras suvokimas ir stereotipai, pagrįsti kultūriniais
skirtumais, gali stipriai paveikti žmonių santykius ir kaip pasitikėjimo kūrimas gali padėti sukurti
aplinką, kurioje visi, net ir turėdami skirtingas nuomones, gali gerbti įvairovę.
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