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Pasaulio lyderių simuliacija

Žingsnis: 2. Pasirink problemą!

Trukmė: 1 val.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Patalpa, kurioje galima sėdėti ratu ir dirbti mažose grupėse;
•  Konferencinio popieriaus lapai, 
•  Markeriai;
•  Nešiojamas kompiuteris, projektorius (nebūtina).

Metodo aprašymas

1. Suskirstykite dalyvius į grupes. Pasakykite jiems, jog netrukus vyks Pasaulio lyderių 
susitikimas,  kurio tema – technologijos. 

2. Pakvieskite visas grupes pasirinkti po vieną su technologijomis susijusį aspektą ar problemą, 
apie kurią norės pasisakyti (tam galite naudoti Šaradų metu iškeltas problemas). Geriausia, 
jei kiekviena grupė savo problemą žinotų iš anksto ir galėtų pasiruošti savo pasisakymui. 

3. Paaiškinkite dalyviams, kad jie turės pristatyti savo problemas ir galiausiai nuspręsti, kuri 
iš jų yra pati svarbiausia, daro daugiausia žalos žmonijai ir kurią būtina spręsti nedelsiant. 
Tą dalyviai turės padaryti, diskutuodami ir dalindamiesi savo mintimis bei argumentais 
dėl problemų svarbos. Padrąsinkite dalyvius būti originaliais ir kūrybiškais ruošiantis savo 
pristatymams, nes tai gali turėti didelės įtakos galutiniam sprendimui. 

4. Kiekvienos grupės pristatymui skirkite po 5-8 minutes. Galite patys vesti diskusiją arba 
moderatoriumi paskirti vieną iš dalyvių. Tokiu atveju jis/ji negali priklausyti nei vienai grupei.  
Po kiekvieno pristatymo leiskite grupėms užduoti klausimus ir diskutuoti. Baigiamoji 
diskusija turi vykti po visų pristatymų. Jei reikia, pristatykite dalyviams debatų taisykles. 
Moderatorius turės pasirūpinti, kad jų būtų griežtai laikomasi. 

5.  Po debatų organizuokite balsavimą. Daugiausia balsų surinkusi problema bus nagrinėjama 
likusio mokymo(si) proceso metu. 

6.  Po balsavimo leiskite dalyviams grįžti į realybę. Nurimus debatų aistroms, su dalyviais 
aptarkite veiklą ir jos rezultatus. Klausimai diskusijai:

•  Kaip jaučiatės po šios veiklos?
•  Ar jus tenkino pristatymų kokybė? Ar, jūsų nuomone, komandos buvo pasiruošusios? Kas 

galėjo būti padaryta geriau?
•  Kaip pavyko debatuoti? Ar buvo sulaužytos kokios nors debatų taisyklės? Kurios ir kodėl? 

Kokią įtaką tai padarė debatų eigai?
•  Ar visi liko patenkinti rezultatu? Ar buvo rastas kompromisas? Koks jis?
•  Koks tikslas išsirinkti vieną ir dirbti tik su ja?
 

Pastabos

Galite būti konkretesni ir iš dalyvių suformuoti Google direktorių tarybą, kuri spręs, kokiai 
problemai atiteks jų dėmesys ir parama. Bet kuriuo atveju, prižiūrėkite, kad dalyvių pasirinktos 
problemos būtų realistiškos. 


