
Konferencija de l Europos ateities 

Bendroji informacija ir prisijungimas 
 
Kas tai? 

 Pirmasis  tokio  pobūdžio  piliečių  inicijuojamų  debatų  ir  diskusijų  ciklas,  skirtas  įtraukti  Europos 

Sąjungos gyventojus į jai svarbių klausimų svarstymą. 

 Pagrindiniai konferencijos elementai: 

o Visoje Europoje vykstantys renginiai – juos galite surengti jūs, galite ir sudalyvauti rengiamuose 

(sekite mūsų naujienas, informacija apie virtualius ir gyvai vyksiančius renginius rasite ir ... 

o ...virtualioje daugiakalbėje renginio platformoje (https://futureu.europa.eu/?locale=lt), kurioje 

galima diskutuoti aktualiais ES klausimais, rasti jiems skirtus renginius ar paskelbti apie savąjį. Idėjos, 

išreiškiamos šioje daugiakalbėje platformoje nuolat surenkamos ir bus perduotos... 

o ...keturioms  atsitiktinai  atrinktų  piliečių  grupėms,  sudarytoms  iš  200  atsitiktinai  parinktų 

europiečių ir keturiuose forumuose diskutuosiančių šiomis temomis: 

   Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; 

   Klimato kaita ir aplinka/Sveikata; 

   Tvirtesnė    ekonomika,    didesnis    socialinis    teisingumas    ir    aktyvesnis    darbo    vietų 

kūrimas/Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas; 

   Skaitmeninė transformacija; 

   ES pasaulyje/Migracija. 

Šios piliečių grupės pateiks rekomendacijas... 

o ...Konferencijos  plenarinei  sesijai,  kurioje  dalyvaus  ES  parlamentarai,  kitų  ES  institucijų, 

valstybių narių bei piliečių atstovai. Plenarinės sesijos rekomendacijos, skirtos ES institucijoms bus 

paskelbtos viešai šių metų pabaigoje. 
 

 

Kodėl verta dalyvauti? 
 

 

Norime, kad JŪS (mokytojai, mokiniai, visi ES 

piliečiai) išsakytumėte savo mintis aktualiais ES ateitį 

nulemsiančiais klausimais. 

 Konferencijos   skaitmeninėje   platformoje 

išsakytos nuomonės taps pagrindų piliečių grupių 

diskusijoms bei virs rekomendacijomis 

Konferencijos  skaitmeninė  platforma  –  puiki 

erdvė mokiniams mokytis reikšti mintis, išgirsti kitus 

europiečius, pasirinkti informacijos aktualiomis 

temomis. 

 Konferencijos  platformoje  piliečiai  kviečiami 

diskutuoti  šešiomis  temomis  (Žr.  Paveikslėlis  1).  Ties 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paveikslėlis 1 Temos, kuriomis kviečiama diskutuoti 
Konferencijos dėl Europos ateities platformoje

https://futureu.europa.eu/?locale=lt


kiekviena tema galima pamatyti kitų žmonių nuomones, įsitraukti į vykstančias diskusijas bei surasti 

papildomos informacijos šaltinių. Taigi, platformoje esanti informacija gali praversti jūsų pamokose. 
 

Kaip tą padaryti? 
 

 

 Prisijungimas pažingsniui: 
 

1.   Prisijunkite adresu:  https://futureu.europa.eu/?locale=lt ir pasirinkite opciją „Prisijungti“ 
 

 
 

2.   Pasirinkite lietuvių kalbą ir opciją „susikurti paskyrą“ arba prisijunkite naudodamiesi jau 

turimomis paskyromis (pav. Facebook). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.   Užpildykite formą:

https://futureu.europa.eu/?locale=lt


 

 
 
 

4.   Pasitikrinkite el paštą! 
 



 

 

Pamokos planas 
 

Šaltinis:  https://futureu.europa.eu/ 
ES dienotvarkės tema: Migracija 
Metodai : Tyrinėjimo dirbtuvės, rolių žaidimas, diskusija 
Lavinami įgūdžiai : Kritinis mąstymas, bendradarbiavimas, daugiaperspektyvinis vertinimas 
Dalykinė integracija: Geografija, pilietiškumo ugdymas, Etika, Ekonomika. 
Sąvokos: Migrantas, pabėgėlis, prieglobsčio prašytojas 
Tyrimo klausimai: Kokie yra migracijos į ES iššūkiai? Kaip ES juos sprendžia? 

 
Pamokos eiga Užduotys Šaltiniai 

Įvadas Pvz., Ką žinote apie (i)migrantus? Kokia jūsų nuomone apie 
juos?  Kodėl jie bando patekti į ES kartais net rizikuodami 
savo gyvybėmis? 
Kaip manote, koks lietuvių ir europiečių požiūris? Ką daro 
ES dėl trečiųjų šalių imigrantų? 

 

Aktualumas Peržiūrėti keletą trumpų reportažų ir pasikalbėti, 
kodėl ši tema yra aktuali ES. 

-      Migrantų  krizė  Lietuvoje  
-      Migrantų  krizė Europoje 2015  (anglų k.) 

Terminai (asociacijų 
metodas) 

1)   Mokytojui užrašius terminą ant lentos, mokiniai 
sugalvoja po tris asociacijas (pvz. būdingus bruožus ir pan.) 
kiekvienam terminui: migrantas, prieglobsčio prašytojas ir 
pabėgėlis; 
2)   Mokiniai ieško terminų apibrėžimų internete – Nesant 
galimybei, pasinaudoti šaltiniu dešinėje; 
3)   Grįžkite prie asociacijų - ar galima jas 
pakoreguoti radus apibrėžimus? 

-      Kuo  skiriasi pabėgėliai  ir  migrantai?   
 
Papildomi video šaltiniai anglų k.: 
-      Ką reiškia  būti  pabėgėliu?  

Trumpa diskusija Mokiniai perskaito šaltinį Migracijos priežastys ir 
aptaria šias žinias klasėje. 

-      Migracijos  priežastys  

https://futureu.europa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Faainhzmd6Q
https://www.youtube.com/watch?v=12FT7cOLaZ4
https://europa.eu/youth/get-involved/your%20rights%20and%20inclusion/situation-migrants-and-refugees-europe_lt
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20200624STO81906/migracijos-priezastys


Tyrinėjimo dirbtuvės ir rolių 
žaidimas 

1.   Mokiniai pasiskirsto į keturias grupes: (a) 
migrantai; (b) pasieniečiai; (c) vietos gyventojai; 
(d) ES atstovai. Skaitant šaltinius, reikėtų žymėtis 
jų manymų vertus dėmesio aspektus (visų rolių 
patirtis ir iššūkius; ES atstovai prideda savo 
politiką/atsaką). 
 

*Šaltinius galima paskirti po vieną mokinių porai. 

 
2.   Mokiniai, dirbdami tose pačiose grupėse, sukuria 

savo rolės paveikslą ir paskiria atstovą, kuris 
pirmuoju asmeniu trumpai pristatytų savo 
perspektyvą; 

Pasieniečiai: 
1)     Įtempta  migrantų  sulaikymo  operacija  iš arti:  
kaip iš tiesų  pasieniečiai  gaudo sprunkančius  
atvykėlius  
2)    Kaistanti atmosfera pasienyje su Baltarusija –  iš  
arti. 
 
Vietos gyventojai: 
1)    Dieveniškėse – protestas prieš migrantų  
atkeldinimą  
2)     Nerimą dėl migrantų keičia noras padėti  
 
Migrantai: 
1)   (Video)  Diena su migrantais stovykloje 
2)    Rūdininkų  Poligone  –  nepatenkintų  
 sąlygomis  migrantų  minia  
3)     Neteisėt imigrantai  Lietuvoje  jaučiasi  labai 
skirtingai 
 
Papildomi video šaltiniai anglų k. 
-      Animacinę  migrantų  kelionės  tragedija  
-      Migrantų  gyvenimas  bandant  pakliūti  į  
 Europos  Sąjungą  
 
ES atstovų: 
-      Migracijos iššūkiai ir privalumai  (video) 
-      ES  išorės sienų apsauga ir migracijos  srautų  
valdymas 
-      Migrantų  gražinimo direktyva  ir   migrantų  
 išsiuntimas  iš  Europos  (video) 
-      ES  išorės  sienų  stiprinimas  ir  video santrauka 

-   ES  atsakas  į  migracijos  iššūkį  
 
Papildomi video šaltiniai anglų k.: 

-      Nauja agentūra migrantų antplūdžiui valdyti  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/itempta-migrantu-sulaikymo-operacija-is-arti-kaip-is-tiesu-pasienieciai-gaudo-sprunkancius-atvykelius.d?id=87778675
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/itempta-migrantu-sulaikymo-operacija-is-arti-kaip-is-tiesu-pasienieciai-gaudo-sprunkancius-atvykelius.d?id=87778675
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/itempta-migrantu-sulaikymo-operacija-is-arti-kaip-is-tiesu-pasienieciai-gaudo-sprunkancius-atvykelius.d?id=87778675
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1432238/kaistanti-atmosfera-pasienyje-su-baltarusija-is-arti-migrantai-su-kudikiais-ant-ranku-beldziasi-i-vietiniu-namus
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1432238/kaistanti-atmosfera-pasienyje-su-baltarusija-is-arti-migrantai-su-kudikiais-ant-ranku-beldziasi-i-vietiniu-namus
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1432238/kaistanti-atmosfera-pasienyje-su-baltarusija-is-arti-migrantai-su-kudikiais-ant-ranku-beldziasi-i-vietiniu-namus
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/dieveniskese-protestas-pries-migrantu-atkeldinima-patalpos-jau-ruosiamos-56-1538596
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/dieveniskese-protestas-pries-migrantu-atkeldinima-patalpos-jau-ruosiamos-56-1538596
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/dieveniskese-protestas-pries-migrantu-atkeldinima-patalpos-jau-ruosiamos-56-1538596
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1465016/nerima-del-migrantu-keicia-noras-padeti-verslininkai-siuncia-antklodes-gyventojai-aukoja-rubus-nesa-maista
https://www.youtube.com/watch?v=xCBtfS7-XTw
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rudninku-poligone-nepatenkintu-salygomis-migrantu-minia-vst-vadas-neslepe-kad-jie-ir-vienas-kitam-grasina-kraujo-kerstu.d?id=87869895
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rudninku-poligone-nepatenkintu-salygomis-migrantu-minia-vst-vadas-neslepe-kad-jie-ir-vienas-kitam-grasina-kraujo-kerstu.d?id=87869895
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/neteiseti-migrantai-lietuvoje-jauciasi-labai-skirtingai-tenka-isgirsti-ir-pikantisku-pretenziju.d?id=87736337
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/neteiseti-migrantai-lietuvoje-jauciasi-labai-skirtingai-tenka-isgirsti-ir-pikantisku-pretenziju.d?id=87736337
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/neteiseti-migrantai-lietuvoje-jauciasi-labai-skirtingai-tenka-isgirsti-ir-pikantisku-pretenziju.d?id=87736337
https://www.youtube.com/watch?v=B0HWYcFlY-8
https://www.youtube.com/watch?v=sbZisu-GHdA
https://www.youtube.com/watch?v=sbZisu-GHdA
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/common-goals-migration_N02-ESN-170201INT_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/migracija/20170627STO78419/es-isores-sienu-apsauga-ir-migracijos-srautu-valdymas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/migracija/20170627STO78419/es-isores-sienu-apsauga-ir-migracijos-srautu-valdymas
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2019/06/07/migration-policy-council-agrees-partial-negotiating-position-on-return-directive/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/returning-migrants-staying-illegally-in-europe_N005-160530-001_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/returning-migrants-staying-illegally-in-europe_N005-160530-001_ev
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/strengthening-external-borders/
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/frontex-securing-europes-external-borders_V007-0025_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20170629STO78629/es-atsakas-i-migracijos-issuki
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev


Idėjos formulavimas ES 1) Mokiniai perskaito ES piliečių idėjas migracijos 

politikai (Žr. šaltinius); 
2)   Mokiniai susimaišo taip, kad visi grupelėse būtų 
skirtingos rolės. Diskutuodami suformuluoja 
pasiūlymą ES migracijos problemai spręsti; 
3)   Mokiniai užsiregistruoja  svetainje  ir paskelbia 
savo komentarą (idealiu atveju – anglų k.). 

 

*Taip pat galima balsuoti už 1-2 geriausius pasiūlymus, o 

juos paskelbti gali ir mokytojas naudojantis projektoriumi. 

 

-      Pamatyti kitų europiečių idėjas ir pasidalinti 

savomis galite   čia  (būtina registracija). 

Refleksijos taksonomija Pasidalinti pamokos įžvalgomis: 
-     Ką sužinojau naujo apie migraciją į ES? 
-     Kodėl tai svarbu? 
- Kuo naudingas rolių žaidimas? Ką galėčiau 

pritaikyti iš pamokos savo gyvenime? 
- Ką daro ES? Kaip vertini jos politiką (ar 

sutinki/nesutinki/abejoji ir t.t.)? Kodėl? 

-     Ką dar norėčiau sužinoti apie ES darbotvarkę? 

 

 
Kiti šaltiniai: 

-     Daugiau informacijos iš ES:  https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/migracija 
- Naujausias migracijos ir prieglobsčio paktas  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european- 

way-life/new-pact-migration-and-asylum_lt 
-      M igracijos  srau tų  vald ymas  ES  

https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi?loginRequestId=ECAS_LR-11242258-GTM3Z9FZmbYtKgTr784Jt2xuzgx71Uzq4RtgD7WsdpO21MvnhUrkzGnd5Fo8DkoalcNjoSTA1zJexqk5HArFMG8-rS0vSrmBGYCsRxUa6PtIAi-zoOEQURJxJydpiDQu2UztcGVtzw3nYYmuzpGoCmI9POat4roMmvMhkzUCh8CbSszwMRHATSLxyUfKQrvYAW5EfYG
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/migracija
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_lt
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eu-migration-policy/managing-migration-flows/

