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Globalusis pilietiškumas man, mokytojui, – ateitis ar realybė? Kaip aš dalyvauju globaliajame 
švietime? Kaip panaudoti medijas pamokoje iliustruoti globaliojo švietimo temas?  
 
 
Renginyje bus pristatytas globalusis švietimas, jo reikšmė šiuolaikiniam žmogui, mokytojo vaidmuo 
ugdant pasaulio pilietį. Viena iš globaliojo švietimo temų yra medijų įtaka požiūrio apie pasaulyje 
vykstančius reiškinius formavimuisi. Kalbėsime ne tik apie etikos principus, mokytojui pateikiant 
filmuotą ar fotografuotą medžiagą pamokoje, bet ir apie paties mokytojo galimybes išreikšti savo 
požiūrį per medijas, kuriant savo pamokų liustracijas.  
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GLOBALIOJO PILIETŠKUMO UGDYMAS PANAUDOJANT MEDIJAS, I dalis 
Julius Norvila 

 

Globaliojo pilietiškumo ugdymas yra sudėtinė kiekvienos vyriausybės užduotis, kuri vykdoma 

kaip santykių su tarptautine bendruomene per nacionalinę švietimo bei vystomojo bendradarbiavimo 

politiką dalis. Vystomasis bendradarbiavimas yra naujas terminas, kalbininkų „nukaltas“ apibūdinti 

vieną itin svarbų tarptautinių santykių aspektą. Oficialų šios srities politikos bei veiklos paaiškinimą 

galima rasti 2013 m. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir 

humanitarinės pagalbos įstatyme (prieiga internete: http://goo.gl/F2q6WB). Įstatymo 2.12 skirsnyje 

pateikiamas vystomojo bendradarbiavimo apibrėžimas: Vystomasis bendradarbiavimas – išsivysčiusių 

ir besivystančių valstybių bendradarbiavimas, kai išsivysčiusios valstybės remia ilgalaikį ir darnų 

besivystančių valstybių vystymąsi, jų pastangas mažinti skurdą ir integruotis į pasaulio ekonomiką. 

Įstatymas taip pat pateikia septynis vystomojo bendradarbiavimo principus, tiesa, plačiau 

nepaaiškindamas jų turinio.  

Iš tiesų Įstatyme pateiktas vystomojo bendradarbiavimo apibrėžimas buvo suformuluotas 

gerokai anksčiau, apie 2003 m., Lietuvai dar tik ruošiantis narystei Europos Sąjungoje. Apibrėžime 

atkartojamos kitose šalyse ir tarptautinėse organizacijose ankstesniais dešimtmečiais plačiai vartotos 

sąvokos. Deja, jos jau nebeperteikia šiuolaikinio supratimo apie globalius iššūkius bei valstybių ir jų 

piliečių atsakomybę. Pvz., supratimo apie didėjančią pasaulio tautų tarpusavio priklausomybę bei 

nacionalinių vyriausybių atsakomybę ir pastangas stiprinti piliečių gebėjimus prasmingai įsijungti į 

teisingesnio pasaulio kūrimą, padėti prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių ir pan.  

 

 
       Nuotraukos autorius Julius Norvila, 2015 
 

http://goo.gl/F2q6WB


Dabartinis pasaulis paženklintas kaskart spartesne raida ir didėjančia nelygybe tarp pasaulio 

regionų, tautų ir visuomenių grupių. Ateities pasaulio vizija ir darbai jį sukurti remiasi pagarbos 

žmogaus orumui, teisingumo visiems pasaulio gyventojams ir rūpesčio gyvenamąja aplinka žemėje 

principais.  

Šiuolaikinės skaitmeninės technologijos sukurtos greitai skleisti informaciją. Ypač tai 

pasakytina apie vaizdus, kuriems sukurti, skirtingai nuo žodžiu ar užrašytu tekstu perteikiamos 

informacijos, nereikia skirti tiek daug laiko. Turėdamas mobilų telefoną ar planšetę šiandieną 

kiekvienas tampame fotografu. Nufotografavus ar padarius vaizdo įrašą, galima jį iš karto ir paskleisti, 

pavyzdžiui, socialiniame tinkle, Facebook paskyroje.  

Mūsų supratimas apie globalius visai žmonijai tenkančius iššūkius ir asmeninę atsakomybę ne 

visuomet spėja su informacinių skaitmeninių technologijų panaudojimo galimybėmis, ypač 

galimybėmis daryti nuotraukas ir jas skleisti. Mūsų padarytos ar atrenkamos nuotraukos ar videoįrašai 

iš tiesų perteikia ne tikrovės vaizdą, bet mūsų supratimą apie pasaulį, vidines nuostatas, koks jis yra 

ir koks turėtų būti. Publikuodami ar atsirinkdami komentuoti savo ar kitų padarytas nuotraukas, mes 

atsirenkame jas pagal savo įgytas žinias, patirtį, vidines nuostatas ir vizijas. Tai itin svarbu santykiuose 

su kitų pasaulio tautų žmonėmis, ypač iš ekonomiškai neturtingesnių šalių, su kuriais susitinkame 

retai, nedaug žinome apie jų gyvenimo būdą ar sąlygas. 

Mokymas apie tarptautinius santykius ir pasaulio raidą paženklintas didėjančio supratimo apie 

tarpusavio priklausomybę ir atsakomybę. Vaizdų atrinkimas sklaidai ir komentarams tampa kaskart 

atsakingesnė užduotis. Vaizdai, atspindintys neturtingų žmonių pastangas padaryti savo ir savo vaikų 

gyvenimą geresnį, sustiprina tarpusavio pasitikėjimą, solidarumą ir veiksmingai griauna neigiamus 

stereotipus, pvz., apie pasaulio tautų gerovės ir skurdo, klestėjimo ar nelaimių priežastis. Skurdo 

scenos, ypač vaikų, stiprina stereotipus apie neturtingų žmonių bejėgiškumą ir sutelktų ilgalaikių 

pastangų darniam vystymuisi skatinti beprasmiškumą.  

Atrenkant nuotraukas užsiėmimams, kurių tikslas sustiprinti ryžtą bendradarbiauti, iššūkiu 

tampa užduotis susieti juos su principais, kurie suformuluoti žodžiais. Ši užduotis gerai žinoma 

žiniasklaidos priemonių profesionalams redaktoriams ir žurnalistams. Pvz., rengiant publikaciją, 

redaktoriaus užduotis yra kiek galima labiau sujaudinti skaitytojus, patraukti jų dėmesį, pvz., 

išraiškingomis pabėgėlių ar karo nusikaltimų aukų nuotraukomis.  

Ugdymo mokykloje tikslas – išugdyti darnaus vystymosi kompetenciją, tai yra, mokinio 

gebėjimus prasmingai veikti geresnio pasaulio visiems kūrimo labui. Planuojant įsitraukti globalųjį 

švietimą į savo dalyko turinį, mokytojui reikia pasidomėti vaizdų naudojimo vystomajame 

bendradarbiavime etikos principais ir kodeksais. Europoje etiško vaizdų naudojimo vystomajame 



bendradarbiavime klausimais bene nuosekliausiai dirbo Airijos nevyriausybinių organizacijų tinklas 

Dochas, kurio parengta medžiaga pateikiama internetiniu adresu www.dochas.ie (prieiga internete 

http://goo.gl/kVXyvb) 

Dochas kodekse pateikiami principai, ne nurodymai, kurią nuotrauką naudoti, o kurios geriau 

ne. Principai suformuluoti abstrakčiai, sąvokomis, kurios išvestos iš ilgalaikio tarptautinio bendravimo 

bendradarbiavimo patirties. Gali būti, kad mokytojui teks pasigilinti į Įstatyme ir kodeksuose 

naudojamų tokių terminių ir sąvokų kaip solidarumas, bendradarbiavimas, partnerių atsakomybė už 

bendrų veiklų sėkmę ir pan. turinį. 

 
Nuotraukos autorius Julius Norvila, 2015 
 
Rengdamasis globaliojo švietimo užsiėmimams, mokytojas turėtų „treniruotis“, t.y., peržvelgti 

žiniasklaidos publikacijose ar televizijos laidose pateikiamus vaizdus ir jų komentarus, ir 

„pasitreniruoti“ kritiškai įvertinti jų atitikimą vystomojo bendradarbiavimo principams. Esu tikras, kad 

mokytojo pastangos peržiūrėti nuotraukų naudojimo etikos principus ir patikrinti, kaip jų laikomasi 

praktikoje, neliks neatlygintos. Jos padės ne tik išvengti apmaudžių klaidų, padaromų dažniausiai dėl 

paviršutiniškos viską-geriausiai-pasaulyje-išmanančiųjų nuomonės, bet ir susiorientuoti vizualinės 

medžiagos gausybėje, motyvuos parengti šiuolaikišką ir prasmingą mokymo medžiagą, kuri paskatintų 

mokinius veikti, tai yra, įsijungti patiems į vystomojo bendradarbiavimo veiklas.  
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