Kompetencijų tobulinimo programa

Klimato kaita
(Rengėjas prof. E. Rimkus, Chemijos ir geomokslų fakultetas, Vilniaus universitetas)
Klimato kaita yra viena aktualiausių globalių problemų. Iš šešių Europos komisijos prioritetų 2019-2024 metams pirmoje
vietoje yra Europos žaliasis kursas, kuris apibrėžiamas kaip bendrijos siekis tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu su
modernia,
tausiai
išteklius
naudojančia
ekonomika.
Eurobarometro
duomenimis
(https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-06/lt_climate_2021_en.pdf) Lietuvos gyventojai daug mažiau nei Europos
Sąjungos vidurkis suinteresuoti nacionaliniais ir asmeniniais veiksmais skirtais klimato kaitos švelninimui.
Šia programa siekiama suteikti naujausias žinias apie klimato kaitą bei veiksmus skirtus jai švelninti arba prie jos prisitaikyti.
Įgytas žinias ir gebėjimus mokytojai galės panaudoti tiek pamokose, tiek vykdant įvairias projektines veiklas, tiek „žalinant“
pačias mokyklas, orientuojant mokinius bei mokyklas aplinkos tvarumo link.
Programos trukmė – 40 val.
(24 akad. val. auditorinio (nuotolinio) darbo, 3 val. trukmės seminaras (kontaktinis), 13 val. savarankiško darbo).
Užsiėmimų laikas ir temos
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Kovo 15 - 2 val. (16-18 val.). Paleoklimatas ir klimato kaitos priežastys.
Kovo 22 - 3 val. (16-19 val.) Šiuolaikiniai klimato pokyčiai. Praktikos darbas.
Kovo 29 - 3 val. (16-19 val.). Klimato prognozės. Praktikos darbo tęsinys.
Balandžio 5 - 2 val. (16-18 val.). Klimato kaitos poveikis.
Balandžio 12 – 2 val. (16-18 val.). Prisitaikymas prie klimato pokyčių.
Balandžio 26 – 3 val. (16-19 val.). Distanciniai metodai klimato kaitos tyrimuose. Pratybos.
Gegužės 3 – 3 val. (16-19 val.). Asmeninis ir institucinis tvarumas. Komandinė užduotis (I dalis).
Gegužės 10 – 3 val. (16-19 val.). Klimato politika ir geopolitika. Komandinė užduotis (II dalis).
Gegužės 17 – 3 val. (16-19 val.). Klimato komunikacija. Komandinė užduotis (III dalis).
Gegužės 24 – 1 val. (16-17 val.). Testas.
Seminaras (gyvai). Komandinių užduočių pristatymas. Ekskursija, pažymėjimų teikimas. Pabaiga-refleksijos.
Seminaro laikas bus derinamas su dalyviais.

Dalyviams, įvykdžiusiems programą, išduodamas kompetencijų tobulinimo pažymėjimas (išklausius ne mažiau kaip 80%
programos).
Mokymų kaina – 50 Eur. Sąskaitos-faktūros bus siunčiamos po pirmo užsiėmimo.

Programos dalyvių skaičius – 30 mokytojų. Susidarius dalyvių skaičiui registracija uždaroma.
Likus dienai iki užsiėmimų dalyviams bus išsiųsta nuotolinių užsiėmimų nuoroda.

Registracija vyks iki kovo 10 d.
Kontaktinis asmuo – Jūratė Petraitienė, el. paštas jurate.petraitiene@fsf.vu.lt

