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Temos (nagrinėjamos filme ir pamokoje/užsiėmime):
klimato kaita, tvarus gyvenimo būdas, jaunimo aktyvizmas/dalyvavimas

PVZ., ĮVADAS

UŽDUOTIS

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA:
 Struktūra 1 pamokai

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?LAIKAS

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APTARIMAS 
Konferencinio popieriaus lapai, 
markeriai

Paruoštas rodyti filmas, kom-
piuteris, ekranas, multimedijų 
projektorius

APIBENDRINIMAS

Režisierė: Mirjam Marks

„Jovanna for Future“

Trukmė: 16 min.

Šalis: Nyderlandai

Metai: 2019m.

Metodas tinka šiems dalykams: etika, pilietiškumas, gamtamokslinis ugdymas

Grupės dydis: iki 25 mokinių

Filme liečiamos žmogaus teisės: žodžio laisvė, teisė burtis į taikius susirinkimus, 
teisė į švarią ir saugią aplinką

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai:
- aptarti pagrindinius klimato kaitą įtakojančius veiksnius;
- geriau suprasti klimato kaitos priežastis;
- aptarti galimybes asmeniškai prisidėti prie klimato kaitos suvaldymo. 

Užsiėmimo trukmė: 75 min. (4 min. įvadas prieš filmą, 16 min. filmo peržiūra, 
45 min. filmo aptarimas, 10 min. užsiėmimo apibendrinimas)
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PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Stalus ir kėdes klasėje sustatykite taip, kad mokiniams būtų patogu dirbti mažose gru-
pelėse. Rekomenduotina tą padaryti prieš užsiėmimą, kad po filmo peržiūros nereikėtų 
gaišti laiko patalpai paruošti. 

FILMO APRAŠYMAS:

Jovanna nevalgo mėsos, rūšiuoja, kartu su šeima gyvena „žemės name“, kuris pats ge-
neruoja energiją. Įkvėpta klimato aktyvistės Gretos Thunberg, Jovana kiekvieną penkta-
dienį streikuoja dėl klimato kaitos pokyčių prie miesto rotušės. Ir ji yra ne viena, kovojanti 
už pokyčius.
Kodėl vaikai eina protestuoti už klimato kaitos stabdymą? Kokias pagrindines klimato 
kaitos problemas jie kelia? Šis filmas padeda atsakyti į šiuos klausimus.

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA
IR KONTEKSTAS:

Šiandien jau niekas neabejoja, kad pasaulyje klimatas keičiasi, o šis reiškinys tampa vie-
na didžiausių mūsų aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių grėsmių. Paskutinius 200 
metų fiksuojami klimato pokyčiai išsiskiria tuo, kad pagrindinė kaitos priežastis yra žmo-
gaus veikla, kuri nuo industrializacijos pradžios pradėjo keisti atmosferos cheminę sudė-
tį ir taip sustiprino šiltnamio efektą Žemės atmosferoje. Šiltnamio dujų gausėjimą, kuris 
ir yra pagrindinis klimato kaitos veiksnys, vis labiau lemia neapgalvoti žmonijos veiks-
mai: miškų kirtimas, urbanizacija, ekstensyvi ir intensyvi žemės ūkio plėtra, pramonės 
augimas ir kt. Naikinant miškus ir keičiant Žemės paviršių, sutrinka deguonies ir anglies 
dioksido pusiausvyra atmosferoje, o dėl nuolatinio pramonės, žemės ūkio ir transporto 
augimo į atmosferą išmetama vis daugiau ir daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Our World in Data duomenimis, daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro 
iš energijos (šilumos, elektros) suvartojimo procesų. Daugiausia CO2 ir kitų šiltnamio 
efektą sukeliamų dujų sugeneruojama iš energijos suvartojimo pramonėje ir pastatuose. 
Nuo jų neatsilieka iš transportas: didžiausias taršos šaltinis yra kelių transportas, o net 
60 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų sugeneruoja keleivinis transportas: nuosavi 
automobiliai, autobusai, motociklai. Ženklus anglies dvideginio kiekis išskiriamas ir kitų 

gamybos procesų metu, ypač cemento ir chemijos pramonėje. Žemės ūkio sektoriuje, 
kuris taip pat ženkliai prisideda prie poveikio klimato kaitai, didžiausiu taršos šaltiniu 
laikoma gyvulininkystė. 

Žemiau pateikiamas detalus CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pasiskirstymas 
pagal sektorius:

Paveikslas 1. CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymas sektoriuose
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Galime įvardyti daug akivaizdžių klimato kaitos padarinių. Tai – spartus vandenyno ly-
gio kilimas, augalų vegetacijos kaita, intensyvesnės sausros, kritulių kiekio pasikeitimai, 
dažnesni potvyniai, daugiau ekstremalių reiškinių: tropinių ciklonų, viesulų, liūčių, spei-
gų, karščio bangų ir kt. 
Tačiau ar klimato kaita – tik aplinkosauginė problema? Šiandien jau galime kalbėti ir apie 
klimato kaitos poveikį kitiems globaliems reiškiniams ir problemoms, tokiems kaip skur-
das ir nedarbas, žmonių migracija. Vis dažniau viešojoje erdvėje galime sutikti „klimato 
pabėgėlių“ sąvoką. 

Šiandien klimato kaita tūkstančiams pasaulio gyventojų reiškia prievartinį persikėlimą. 
Žmonėms tenka išsikelti iš išsausėjusių, nebederlingų žemių, kur ne tik nebegalima už-
siauginti maisto, bet ir trūksta geriamojo vandens. Žmonėms tenka neplanuotai ar prieš 
savo valią palikti namus ir dėl klimato kaitos sukeliamų ekstremalių reiškinių. Vidinio 
perkėlimo stebėjimo centro (angl. Internal Displacement Monitoring Centre / IDMC) duo-
menimis, 2019 m. pasaulyje įvyko mažiausiai 24,9 mln. žmonių perkėlimų šalių viduje, 
kurių pagrindinė priežastis – gamtinės nelaimės. Šis skaičius yra 3 kartus didesnis už 
perkėlimų šalies viduje dėl konfliktų ir smurto skaičių. 

Klimato kaita dažnai veikia ir kaip kontekstinis faktorius, sustiprinantis visuomenėje 
kylančias įtampas ir krizes. Pavyzdžiui, dėl pasikartojančių sausrų nunykstant derliui, 
žmonės traukiasi į miestus ieškoti pragyvenimo šaltinio, tačiau ten staigi, chaotiška ir 
nepritekliaus lydima urbanizacija gali sukelti ekonomines, socialines ir politines krizes. 
Kai kurie mokslininkai įsitikinę, kad ypač stiprios ir ilgos klimato kaitos sukeltos sausros 
Sirijoje taip pat prisidėjo prie įtampos šalyje kilimo.

Vienas iš Gretos Thunberg įkvėpto jaunų žmonių judėjimo „Fridays for Future“ reikala-
vimų – užtikrinti klimato teisingumą. Tarptautinė bendruomenė pripažįsta, kad klimato 
kaita taip pat – ir etinis bei politinis klausimas. Pripažįstama, kad pažeidžiamiausiems 
visuomenės nariams klimato kaitos padariniai dažnai būna skaudžiausi, nors jie yra ma-
žiausiai atsakingi už klimato krizę lemiančių teršalų išmetimo kiekius. Klimato teisin-
gumas taip pat reiškia, kad būtina svarstyti, ar teisingas dažnai neproporcingas klimato 
kaitos poveikis piliečiams ir bendruomenėms besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse. 
GreenMatch duomenimis, Lietuva – viena iš labiausiai klimato kaitos paveiktų šalių Eu-
ropoje. Kaip ir kitos pasaulio valstybės, mūsų šalis susiduria su intensyvėjančiomis ir 
dažnėjančiomis ekstremaliomis oro sąlygomis (karščio bangomis, audromis ir kt.), dėl 
kurių menksta derlius, nyksta biologinė įvairovė, veikiama ekonomika ir žmonių sveikata.
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DETALUS FILMO PERŽIŪROS IR
JO APTARIMO EIGOS APRAŠYMAS:

Įvadas (4 min.). 
Užsiėmimo pradžioje glaustai pristatykite mokiniams jo temą ir tikslus. Taip pat pri-
statykite filmą „Jovanna For Future“, pakvieskite mokinius jį pažiūrėti. 
Pakvieskite mokinius žiūrint filmą atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

•   Jovanna‘os gyvenamąją aplinką;
•   jos vartojimo įpročius;
•   pagrindines Jovanna‘os ir kitų filme rodomų vaikų mintis apie klimato kaitą 
sukeliančias problemas.

Filmo aptarimas (45 min.). 
Filmo aptarimą pradėkite tokiais klausimais:
 •   Kaip mokiniai, vaikai, jaunuoliai jaučiasi po filmo?
 •   Apie ką šis filmas? Kokie filme atskleisti dalykai labiausiai įsiminė?
 •   Kokios mintys šauna į galvą pažiūrėjus filmą?
 •   Kaip Jovana bando gelbėti Žemę?
 •   Kodėl vaikai eina protestuoti dėl klimato kaitos?
 •   Ar manote, kad į jaunimo balsą yra žiūrima rimtai? Kodėl taip manote?
 •   Ar jautiesi girdima (-as)? Jeigu ne - kodėl?
 •   Ar jauti kokius nors ekologinės katastrofos padarinius? Kokius?
 •   Kaip jautiesi dėl vykstančių pokyčių?

Paprašykite mokinių įvardyti, kokias pagrindines klimato kaitą sukeliančias 
problemas atskleidė šis dokumentinis filmas. Mokinių įvardytas problemas užrašykite 
lentoje. 

Suskirstykite klasę į mažas grupeles po 4–5 mokinius. Išdalinkite grupėms 
konferencinio popieriaus lapus ir markerius. 

Kiekvienai grupelei paskirkite po vieną mokinių įvardytą klimato kaitą sukeliančią 
problemą. Pakvieskite visus mokinius panagrinėti jų turimos problemos priežastis, 
naudojantis „Kodėl-kodėl grandinės“ metodu (pavyzdys pateikiamas prieduose):

•   Pakvieskite mokinius užrašyti pagrindinę nagrinėjamą problemą kairėje 
puslapio pusėje. 
•    Tuomet paprašykite mokinių pagalvoti apie visas tiesiogines jų nagrinėjamos 
problemos priežastis, jas užrašyti gretimame stulpelyje ir sujungti su pagrindine 
problema rodykle, rodančia kryptį iš pagrindinės problemos į priežastį. 
•     Paaiškinkite mokiniams, kad kiekviena priežastis gali turėti ją sukeliančius 
veiksnius. Pakvieskite juos aptarti jau įvardytų priežasčių galimus veiksnius ir 
juos užrašyti stulpelyje dešinėje nuo praėjusiojo. Procesą kartokite tiek kartų, 
kiek mokiniai turės minčių apie jau įvardytų priežasčių detalesnius veiksnius. 
Pakvieskite kiekvieną mokinių grupę pristatytų savo nagrinėtos problemos 
„žemėlapį“ visai klasei. 

Atkreipkite mokinių dėmesį, kad jų sudaryti problemų „žemėlapiai“ akivaizdžiai 
parodo, kokios kompleksiškos ir sudėtingos yra klimato kaitą sukeliančios problemos. 
Pakvieskite mokinius kartu padiskutuoti, kaip, jų nuomone, jie patys galėtų prisidėti 
prie klimato kaitos suvaldymo. Paprašykite jų prisiminti ir įvardyti, ką dėl to daro 
filmo herojė Jovanna. Pateikite mokiniams tvaraus gyvenimo būdo pavyzdžių.
Taip pat atkreipkite mokinių dėmesį į aktyvaus dalyvavimo, garsaus nuomonės 
reiškimo ir pilietinio aktyvizmo svarbą.

Apibendrinimas (10 min.).
Pakvieskite mokinius bendroje grupėje aptarti užsiėmimą. Klausimai aptarimui:

•  Ar buvo lengva/sunku galvoti apie problemos priežastis? Kodėl?
•   Ar radote tokių problemos priežasčių, apie kurias anksčiau nebuvote 
susimąstę?
•  Ar pats/pati dalyvauji protestuose? Kodėl?
•  Jauni žmonės (nepilnamečiai) negali balsuoti, tad protestai - vienintelė erdvė, 
kur gali išreikšti savo nuomonę. Ką manai apie tai? 
•  Kaip prie klimato kaitos prisidedate jūs? O kaip prisidedame visi mes?
•  Kokį vieną dalyką padarysite šiandien grįžę namo, kad prisidėtumėte prie 
klimato kaitos suvaldymo?
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PATARIMAI VEDANTIESIEMS/MOKYTOJAMS:

1. Jeigu mokiniai negalės įvardyti klimato kaitą sukeliančių problemų, pasiūlykite jas pa-
tys. Galimų problemų sąrašas:
 •   besaikis vartojimas;
 •   tarša (oro, vandens, žemės paviršiaus ir kt.)
 •   miškų kirtimas; 
 •   žemės ūkio ir pramonės plėtra, perprodukcija;
 •   kt. 

2. Jeigu klimato kaitą sukeliančias problemas įvardysite patys, atsižvelkite į klasės moki-
nių brandą suprasti įvairaus pobūdžio problemas ir naudojamą žodyną. 

3. Jeigu nuspręsite patys mokiniams pateikti klimato kaitos problemų sąrašą, kiekvieną 
iš jų galite iliustruoti nuotraukomis. Tai itin patrauklus ir efektyvus būdas sužadinti mo-
kinių smalsumą. 

IDĖJOS UŽSIĖMIMO TĘSTINUMUI:

1. Tolesniuose užsiėmimuose su mokiniais galite tęsti diskusiją apie tai, kokį poveikį kli-
mato kaita daro jų asmeniniam gyvenimui ir kaip jų asmeniniai veiksmai ir pasirinkimai 
daro įtaką klimato kaitos procesams. Vedant tokią diskusiją, labai svarbu mokiniams pa-
rodyti abipusę įtaką (problemos įtaka žmogui, žmogaus įtaka problemai) ir taip sustiprinti 
jų suvokimą, kad kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie problemos suvaldymo. 

2. Tolesniuose užsiėmimuose taip pat galite patyrinėti klimato kaitos padarinius. Su jau-
nesnių mokinių grupe galite tyrinėti akivaizdžius klimato kaitos padarinius, tokius kaip 
dažnėjančios sausros, ekstremalūs reiškiniai ir kt. Su brandesniais mokiniais galite paty-
rinėti ne tokius akivaizdžius klimato kaitos padarinius: dėl klimato kaitos vykstanti žmo-
nių migracija, didėjantis skurdas, kariniai konfliktai ir kt. 

3. Taip pat, siekiant mokinius paskatinti aktyviai veikti, kitose pamokose ar užsiėmimuo-
se pasiūlykite pagalvoti apie savo asmeninę atsakomybę bei ką jie, kaip visuomenės na-
riai bei jaunieji aktyvistai gali padaryti. Galima naudoti “Grupės projekto” metodą, kurio 
metu mokinių prašoma: 

•   Sugalvoti grupės pavadinimą;
•   Aprašyti kokius konkrečius pokyčius jie norėtų matyti savo aplinkoje;
•   Įvardinti konkrečią problemą bei užrašyti kam ji turi būti adresuota;
•   Įvardinti kas galėtų prisidėti ir padėti jiems spręsti keliamą problemą. Kokie 
gali būti išsikeltos problemos sprendimo būdai? (paprašykite pasiūlyti bent tris)
•   Įvardinti ir kuo smulkiau aprašyti kokių veiksmų kiekvienas individualiai turėtų 
imtis?
•   Atlikus visus aukščiau aprašytus žingsnius, pasidarykite grupės projektų pri-
statymo, klausimų atsakymų bei idėjų tobulinimo sesiją
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PRIEDAI:
(jei aktualu, prie metodinės priemonės yra pridedami užduočių paveikslėliai, t. y. struk-

tūruotos užduotys, galvosūkiai ar kažkas panašaus, ilgesnės išnašos)

„KODĖL-KODĖL“ GRANDINĖS PAVYZDYS:

Metodinę priemonę rengė Indrė Augutienė, VšĮ Pasaulio piliečių akademijos vadovė

Klimato
kaita

Besaikis
vartojimas

Gamintojai skatina
vartoti kuo daugiau


