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Mūšis dėl upės 

Žingsnis: 4. Ieškok sprendimų!

Trukmė: 45 min.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Kortelės su vaidmenų aprašymais.

Metodo aprašymas

Šis metodas – tai vaidmenų žaidimas, kurio metu dalyviai derėsis ir stengsis vieni kitus paveikti.

1. Padalykite dalyvius į 4 grupes. Paskirkite kiekvienai grupei po vaidmenį ir pateikite jų 
aprašymus. Jeigu reikia, paaiškinkite dalyviams jų vaidmenis.

2. Paprašykite visų grupių pasiruošti argumentus ir paskirti po vieną atstovą, kuris dalyvaus 
debatuose. 

3. Leiskite dalyviams debatuoti tol, kol jie pasieks susitarimą arba išnaudos visus argumentus. 
4. Duokite dalyviams keletą akimirkų išeiti iš savo vaidmens ir tęskite diskusiją grupėje šiais 

klausimais:
•  Kuriuos veikėjus tenkina šių debatų rezultatai?
•  Ar veikėjų pateikti argumentai buvo svarūs?
•  Ar debatai leido geriau suprasti kitų žmonių požiūrį į tą pačią problemą?
•  Ar šie debatai buvo realistiški?
•  Kaip panašios problemos yra sprendžiamos realiame gyvenime? Ar žinote tokių pavyzdžių?
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Priedas: Vaidmenų kortelės

Jūs atstovaujate gamyklai, gaminančiai dantų pastą arba bet kokį kitą produktą. 

Iš jūsų vykdomo gamybos proceso susidarančios cheminės atliekos yra išleidžiamos 

į šalia esančią upę. Jūs žinote, kad tokia jūsų veikla nėra nei tinkama, nei teisėta. 

Jus esama situacija tenkina, todėl jūsų tikslas – kad ji nesikeistų. 

Jūs turite aptarti, kodėl esama situacija jus tenkina, kokią iš to naudą gaunate ne 

tik jūs, bet ir vietos bendruomenė, ir įvardyti pagrindinius argumentus, kuriais ban-

dysite apsiginti nuo vietos bendruomenės ir aplinkosauginių organizacijų.

Jūs atstovaujate aplinkosauginėms organizacijoms, kurios yra itin susirūpinusios 

žuvies upėje mažėjimu. Jūs atlikote tyrimus ir įvertinote upės vandens cheminę sudėtį. Jūs 

esate tikri, kad gamyklos veikla didina žuvų mirtingumą ir vietos žmonių sergamumą.

Jūsų tikslas – įtikinti gamyklos atstovus nebeteršti upės. 

Jūs atstovaujate šalia upės gyvenančiai vietos bendruomenei. Vis daugiau 

jos narių susiduria su rimtomis sveikatos problemomis. Spėjama, kad 

jos susijusios su gamyklos veikla. Kita vertus, dauguma bendruomenės 

gyventojų dirba šioje gamykloje ir nori išlaikyti savo darbo vietas.

Jūsų tikslas – rasti geriausią problemos sprendimą. 

Jūs atstovaujate vietos valdžiai (savivaldybei, seniūnijai, policijai). Jūs 

laikotės neutralios pozicijos, tačiau siekdami vietos žmonių gerovės, galite 

pasiduoti bendruomenės  spaudimui uždrausti gamyklos veiklą. Kita vertus, 

gamyklos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys gali jus papirkti.


