
Advokacija ir pokyčių darymas
Nustatydami jų bendruomenei poveikį darančią problemą ir, pasitelkiant „minčių
lietaus“ principą, išskirdami du su ta problema susijusius pokyčius, kuriuos jie nori
pamatyti ateityje, dalyviai sužinos apie advokataciją.



Kas yra advokacija?

Pirma dalis

Papasakokite mokiniams

Mūsų bendruomenėje ir aplinkoje egzistuoja daugybė aspektų, kuriuos vertiname.
Galbūt esame dėkingi už savo draugus. Gali būti, kad mes džiaugiamės galėdami
žaisti tam tikroje sporto komandoje. Galbūt mėgaujamės galimybe klausytis naujos
mėgstamų artistų muzikos.

Tačiau kartais mūsų bendruomenėje pasitaiko ir tokių aspektų, kurie mums
nepatinka. Galbūt jūsų mokykla ką tik priėmė naują aprangos kodą, reikalaudama
brangių drabužių, kurių negalime sau leisti. Gal išrinktas politikas bando išleisti
įstatymus, neatitinkančius mūsų poreikių. Gali būti, kad transportas ten, kur
gyvename, nėra pritaikytas nuvežti mus į tas vietas, į kurias reikia.

Tarkime, kad pastebėjote, jog autobusų stotelių išdėstymas priverčia jus važiuoti
trimis autobusais ir dar ilgokai paėjėti tam, kad pasiektumėte artimiausią prekybos
centrą.

Paklauskite mokinių

Kaip bandytumėte tai pakeisti?

Ar yra galinčių padėti žmonių, į kuriuos galėtumėte kreiptis?

Galbūt turite draugų, patiriančių panašių problemų kaip ir jūs. Kaip jūs visi galite
atstovauti savo interesams?

Antra dalis

Papasakokite mokiniams

Tokiose situacijose dažnai jaučiame, kad viskas galėtų būti geriau, jei tik galėtume
pakeisti tai, kas mums nepatinka. Šis troškimas ginti tai, kuo tikime, ir kurti pokytį, yra
vadinamas „advokacija“.

Kurso veikla

Kambario priekyje esančio projektoriaus ekrane peržiūrėkite svetainę, skirtą
advokacijai. Nurodykite, kaip ten parodyta advokatacijos forma buvo pradėta žmonių
(dažnai jaunimo), suvokusių poveikį jų bendruomenei darančią problemą, ir norėjusių
imtis veiksmų, kurie tai pakeistų. Jungtinių Amerikos Valstijų konteksto pavyzdžiai:
„Fight For $15“ ir „Women’s March“. Didesni pasaulinio masto pavyzdžiai: „Global
Voices“, „Greenpeace“ ir „World Wildlife“.



Papasakokite mokiniams

Dabar nustatysime vieną jums svarbią jūsų bendruomenės problemą ir veiksmus,
kurių jūs ir jūsų bendruomenės nariai gali imtis, kad problema būtų išspręsta.



Užduotis

Užduotis

Užduotis

Suskirstykite dalyvius į grupes po 3. Kiekvienai grupei duokite laiko dabartinėje
sesijoje ir dar bent dvi dienas tam, kad 1) išnagrinėtų problemą, darančią poveikį jų
bendruomenei, nustatydami bent du būdus, kaip problema daro poveikį jų
bendruomenei, ir du galimus jos sprendimo būdus, ir tam, kad 2) sukurtų plakatą,
kuriame būtų pateikta informacija apie nustatytą problemą ir galimus sprendimus,
kuriuos jie pristatys didesnei grupei kaip „gallery walk“ dalį.

Papasakokite mokiniams

Savo grupėse:

1. Ištirkite ir nustatykite savo bendruomenės aspektą („bendruomenė“ gali būti jūsų
mokykla, kaimynystė ar vietinė grupė, kuriai priklausote), kurį norėtumėte
pakeisti. Galite pasikalbėti su savo draugais, mokytojais ir (ar) šeimos nariais
apie tai, ką jie norėtų pakeisti, arba apie problemas, kurios paliečia juos pačius.

2. Sukurkite plakatą. Kiekvienos grupės sukurti plakatai bus pakabinti ant sienos ir
kartu diskutuosime pritaikę „gallery walk“ techniką, kurios metu kiekviena grupė
aptars išsikeltą problemą ir kaip ją išspręsti.

Kiekviena grupė turi nustatyti bent du būdus, kaip problema daro poveikį jų
bendruomenei, ir du galimus sprendimo būdus.

Būkite kūrybingi: fotografuokite ir klijuokite nuotraukas ant plakato [geriausia būtų,
kad dalyviai turėtų prieigą prie spausdintuvo], kad iliustruotumėte problemą ir (ar)
sprendimus, arba naudokite struktūrines schemas, diagramas ir lenteles, kad
perteiktumėte problemos mastą ir (ar) sprendimus.

Kiekvienas plakatas turėtų būti „savarankiškas“. Kitaip tariant, plakate turėtų būti
pakankamai informacijos, kad kitas, pažiūrėjęs / perskaitęs, suprastų problemą ir
galimus sprendimo būdus be grupės nario paaiškinimo.

Užduotis

Duokite pakankamai laiko kiekvienai grupei įsitraukti į tyrimą ir sukurti savo plakatus.
Užtikrinkite, kad į jus bus galima kreiptis kilus klausimams ar prireikus techninės
pagalbos. Susirinkus didesnei grupei, nurodykite dalyviams pakabinti plakatus ant
sienos, duokite didesnei grupei 20 minučių apžiūrėti kitų plakatus ir tada duokite
maždaug 30 minučių kiekvienai mažesnei grupei pristatyti savo plakatus didesnei



grupei.
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