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INICIATYVOS PARTNERIAI 
Diversity Development
Group
NVO Diversity Development Group (DDG),
įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti
organizacija, kurios tikslas – vykdyti
socialinius (mokslinius, taikomuosius ir
infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus
žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių,
įvairovės, migracijos ir integracijos srityse.
Strateginis organizacijos uždavinys –
vystyti įvairovę siekiant darnios,
tolerantiškos ir socialiai atsakingos
visuomenės. 

Daugiau informacijos:
https://www.diversitygroup.lt

NARA

NARA – tai atsakingos žurnalistikos erdvė, kurioje
nagrinėjami esminiai visuomenės procesai.
NARĄ kuria žurnalistų ir medijų profesionalų
kolektyvas, kurių darbas remiasi pagarba žmogui,
įsigilinimu ir profesinės etikos laikymusi. 
Startavę 2015-aisiais kaip „Nanook“, iš dueto jie virto
dešimtis bendradarbių vienijančia bendruomene,
kurios darbai apdovanoti Lietuvoje ir tarptautiniu
mastu. 2017-aisiais komanda pradėjo pirmąją
profesionalią lietuvišką tinklalaidę (podkastą) „Nyla“,
dabar tęsiamą bendru NARA vardu. 

Daugiau informacijos: https://nara.lt

https://www.diversitygroup.lt/en/
https://nara.lt/lt


APIE INICIATYVĄ 

I dalis. PAMOKOS
MOKSLEIVIAMS

3 susitikimai su klase
 
1 susitikimas = 2 pamokos (2 ak.val.)

3 klasės mokykloje

8 -12  klasių moksleiviai 

Veikla vykdoma: 2021-11-01 iki 2022-03-30

II dalis. APLINKOSAUGOS
ŽURNALISTIKOS MOKYMAI

Nevyriausybinės organizacijos „Diversity
Development Group“ mokymų metu moksleiviai,
labiausiai susidomėję nagrinėjamomis temomis, su
klimato kaitos įtaka socialiniams procesams galės
susipažinti dar iš arčiau aplinkosaugos žurnalistikos
mokymuose, kuriuos rengia NARA ir LRT žurnalistės.
Kiekvienoje mokykloje iš pirminės mokymų
auditorijos šiame mokymų etape dalyvautų iki 10
labiausiai motyvuotų moksleivių iš trijų klasių.

4 užsiėmimai su 10 labiausiai motyvuotų vaikų iš trijų
klasių

Kiekvieno užsiėmimo trukmė: 2–3 akad. val. 

Kiekvieną užsiėmimą sudarytų dvi dalys

Veikla vykdoma : 2021-11-01 iki 2022-03-30

Kodėl svarbu?

Klimato kaitos (ne)teisingumas nėra tik
gamtamokslinės žinios apie klimato kaitą. Nors
žinoti mokslinę klimato kaitos pusę svarbu, ne
ką mažiau aktualu analizuoti klimato kaitos
priežastis ir pasekmes socialinių nelygybių
kontekste. Kurie regionai daugiausia teršia, o
kam kyla didžiausia rizika? Kurios visuomenės
dalys labiausiai pažeidžiamos, o kas turi galią
priimti lemiamus sprendimus? Kritinio
mąstymo ugdymas per klimato kaitos
(ne)teisingumo procesų analizę atskleis
mokiniams klimato kaitą ne iš grynosios
aplinkosauginės pusės, bet kaip etinę ir politinę
problemą.



LEKTORIAI 
Diversity Development
Group
Jogaila Vaitekaitis, Diversity Development
Group tyrėjas, Vilniaus universiteto
Ugdymo mokslų instituto edukologijos
doktorantas, darnaus vystymosi švietimo
lektorius, turintis 8 metų darbo patirtį
pagrindiniame ugdyme.

NARA

Indrė Kiršaitė, žurnalistė, NARA tinklalaidžių ir
tekstų socialinėmis bei aplinkosaugos temomis
kūrėja

Martyna Šulskutė, antropologė, NARA tinklalaidžių ir
tekstų socialinėmis bei aplinkosaugos temomis
kūrėja

Vaida Pilibaitytė, aplinkosaugos ir garso žurnalistė,
LRT radijo laidų „Vienkartinė planeta“ ir „Radijo
dokumentika“ kūrėja

Inga Janiulytė, aplinkosaugos ir garso žurnalistė, LRT
radijo laidų „Vienkartinė planeta“ ir „Radijo
dokumentika“ kūrėja


