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APLINKOS APSAUGA IR DARNI PLĖTRA
Kaip kalbate su moksleiviais apie aplinkos apsaugą?
Pradėdami kalbėti su moksleiviais apie aplinkos apsaugą iškelkite paprastus klausimus, kurie padės užmegzti dialogą
su moksleiviais, taip pat – leis įvertinti jų aplinkosaugos žinių lygį, bendrą išprusimą. Užduokite tokius klausimus:
• Kas yra ekosistema?
• Ar Žemė yra ekosistema?
• Kas yra aplinkos problema?
• Kodėl gamta nebesugeba
susidoroti su žmogaus
daromu poveikiu jai?
• Kas yra ekologija?
Ypatinga svarbu prisitaikyti ne tik prie
klausytojų žinių lygio, bet ir atkreipti
dėmesį į moksleivių amžių. Teorinių
žinių dėstymas turi būti keičiamas
praktiniais uždaviniais, žaidimais,
viktorinomis.
Norint moksleivius sudominti aplinkos
apsauga, skatinti jų aplinkosauginį sąmoningumą galima apeliuotį į skirtingus jų interesus/ pomėgius.

Siekiant auginti moksleivių aplinkosauginį sąmoningumą svarbu:
Padėti suvokti ryšį tarp:
o Priežasties ir pasekmės
o kasdienės veiklos ir aplinkos problemų,
o Vietos, regiono ir pasaulinių problemų
• Neformuoti neigiamo aplinkos apsaugos įvaizdžio
• Paaiškinti, kad visuomet yra problemų sprendimas
Aiškinant priežasties ir pasekmės ryšį galima naudotis supaprastintais įvykių sekos pavyzdžiais, kaip pavyzdžiui:
•

Tačiau visuomet būtina paaiškinti, kad aplinkoje vykstantys procesai yra labai sudėtingi, dėl didelio tą pačią
problemą įtakojančių veiksnių skaičiaus, o visi gamtoje egzistuoja sudėtingi savireguliaciniai mechanizmai, kuomet
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paveikus vieną ekosistemos dalį poveikis ima jaustis kitoje ekosistemos dalyje. Ekosistemos sugeba atsistatyti, tik iki
tam tikros ribos: esant per dideliam žmogaus poveikiui gali prasidėti negrįžtami procesai.

Siekiant padėti suvokti ryšį kaip kasdienė veikla prisideda prie aplinkos apsaugos problemų skatinimo, būtina, kad
taip pat būtų aiškiai suvoktas ryšys tarp vietos, regioninių ir pasaulinių problemų. Paaiškinta, kad kiekvienas
žmogus, būdamas vartotoju naudoja gamtinius išteklius ir tuo
pačiu – kuria taršą, atliekas. Veiksminga, kai viena aplinkos
problema išnagrinėjama nuo priežasčių iki pasekmių, aptariama,
kaip ir kokia žmogaus veikla sukelia aplinkos pokyčius, kokie
gamtiniai mechanizmai įsijungia.
Būtina pabrėžti, kad pasaulinės problemos yra nebūtinai tos,
kurios tiesiogiai ir aiškiai juntamos visame pasaulyje. Problemos
tampa pasaulinėmis, kuomet
• Problemos įtaka už šalies/regiono ribų yra didelė
• Šalis nepajėgia viena teisiškai įtakoti ar išspęsti
problemos
• Problema labai panaši daugelyje šalių
• Problema labai sąveikauja su kitomis sritimis
Vietos ir regioninės problemos pavyzdžiai:
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Paaiškinti problemos pasekmes, veikimo mechanizmą ir kaip prie problemos skatinimo prisideda žmogus, ką
žmonija gali daryti problemai spręsti

Tačiau kalbant apie aplinkos apsaugą, reikia neiššaukti ir atvirkštinės reakcijos, nesuformuoti neigiamo aplinkos
apsaugos įvaizdžio. Reikia vengti didaktinių pamokymų,
gąsdinimu dėl negrįžtamų procesų ir pasekmių
aplinkoje. Taip pat būtina paaiškinti, kad problemos gali
būti išspręstos ne vien draudimų būdu. Nesiekiama
sustabdyti žmonijos progresą, o priešingai – siekiama jį
nukreipti toki kryptimi, kad žmogus gali darniai
sugyventi su aplinka. Ir taip supažindinti su DARNIOS
PLĖTROS sąvoka ir pagrindiniais principais.
Darnus vystymasis leidžia dabarties kartoms patenkinti
savus poreikius ir nesumažina ateities kartų galimybių
patenkinti savuosius.
Darnus vartojimas – ne mažinimas vartojamų apimčių,
o toks vartojimas, kuris pagerina gyvenimo kokybę.
Darnus vartojimas – vartojamų prekių ir paslaugų suderinimas su aplinkos apsauga.
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Darnus vystymasis apima keturias sritis, kurios yra
visos lygiavertės:
1) aplinkos apsaugą,
2) ekonomiką,
3) socialinę gerovę,
4) kultūrą.
Svarbiausi darnaus vystymosi principai yra
• Rūpinimasis ateitimi
• Aplinkos tausojimas
• Lygybės ir teisingumo principas
• Gyvenimo kokybės gerinimas
• Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus
Padiskutuokite su moksleiviais: Ką reiškia šie principai? Ką mes turime palikti ateities kartoms? Ar turime sustabdyti
vartojimą, kad palikti išteklius ateities kartoms? Ar ištekliai kada nors pasibaigs? Kodėl mes vis dar naudojame tiek
daug neatsinaujinančių išteklių, o atsinaujinančių – santykinai mažai?
• Vadovaujantis darnios plėtros principais ateities kartoms mes turime palikti švarią ir saugią aplinką.
• Dabartinės kartos turi teisę patenkinti savuosius poreikius, tačiau svarbu, kad ateities kartoms svarbu
paliktumėme žinias ir technologijas kaip pasinaudoti esamais ištekliais

ATSAKINGAS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS – BŪDAS IŠVENGTI TARŠOS
Tam, kad moksleivis suprastų taršos vengimo prasmę, reikia paaiškinti istorinę taršos valdymo raidą. Svarbu
paaiškinti, kad visi būdai tvarkytis su tarša tebėra taikomi. Pagrindiniai būdai:
• Praskiedimas, arba nieko nedarymas
• Valymo technologijos (dar kartais vadinama „vamzdžio galo“ technologijomis)
• Perdirbimas (dar kartais vadinama reciklinimu)
• Taršos vengimas (dar kartais vadinama taršos prevencija, švaresne gamyba ar kt.)

4

5

6

Kodėl atliekų saugojimas sąvartyne – pats blogiausias būdas?
Sąvartynas – tai požeminis ar ant žemės paviršiaus esantis
atliekų šalinimo įrenginys, skirtas atliekoms saugiai saugoti ir
kontroliuoti. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą sugriežtėjo ir
atliekų tvarkymo normos – valstybiniu prioritetu tapo
komunalinių atliekų kiekio mažinimas, atliekų rūšiavimas, naujų
sąvartynų, atitinkančių aplinkosaugos normas, įrengimas ir
eksploatavimas bei senų sąvartynų uždarymas ir rekultivavimas.
Visoje Lietuvoje 2009 metais buvo apie 680 mažų, iki 1 ha ploto,
komunalinių atliekų sąvartynų ir šiukšlynų, apie 120 vidutinių,
1-5 ha ploto, sąvartynų ir 35 dideli sąvartynai. Didžioji dalis šių
sąvartynų jau buvo seni neatitiko šiandieninių aplinkosaugos
reikalavimų: juose nebuvo saugiam sąvartynų eksploatavimui
būtinų inžinierinių įrenginių, nebuvo surenkamas filtratas.
2007 m. pradžioje, Šiaulių apskrityje visi senieji komunalinių atliekų sąvartynai buvo uždaryti.

KĄ AŠ GALIU PADARYTI ASMENIŠKAI?
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Lietuvoje dažniausiai sutinkami aplinkosauginiai prekių ženklai:

Praktiniai uždaviniai su moksleiviais – duokite apžiūrėti skirtingus daiktus ir drauge aptarkite:
•
Kokius ženklus jie aptiks ant daiktų.
•
Kokie galėjo būti šio daikto gyvavimo ciklo etapai ir kokį poveikį aplinkai šis daiktas darė/ darys kiekviename
savo gyvavimo etape.
•
Ar produktas yra palankus aplinkai.
•
Ką galima būtų pakeisti, kad produktas būtų aplinkai draugiškesnis.
•
Kokiu kitu aplinkai palankesniu produktu galima pakeisti šį daiktą?
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