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Surikiuok teiginius 

Žingsnis: 2. Pasirink problemą!

Trukmė: 25 min.

Reikalinga erdvė ir priemonės:

•  Didelė erdvė ar patalpa;
•  Atspausdintas, lentoje užrašytas ar ekrane rodomas klausimas Kaip mes galime kovoti su 

tarša?;
•  Teiginių sąrašas.

Metodo aprašymas

1. Suskirstykite dalyvius į grupes po 2-3 žmones. 
2. Padalinkite kiekvienai grupei teiginius, atsakančius į klausimą Kaip mes galime kovoti su 

tarša?
3. Paprašykite dalyvių savo grupėse surikiuoti teiginius nuo svarbiausio (viršuje) iki mažiausiai 

svarbaus (apačioje). 
4. Paprašykite kiekvienos grupės pristatyti savo sprendimą ir nuomonę apie kiekvieną teiginį. 
5. Pabaikite veiklą bendra dalyvių diskusija. Klausimai aptarimui:
•  Ar kilo sunkumų rikiuojant teiginius? Jeigu taip, kokių?
•  Ar savo kasdieniame gyvenime taikote kuriuos nors iš pasiūlytų sprendimų? Kuriuos? 
•  Ar ateityje ketinate taikyti kuriuos nors iš pasiūlytų sprendimų? 
•  Ar žinote kitų, dar nepaminėtų sprendimų, kaip kovoti su tarša?
 

Pastabos

Ši veikla yra puikus įrankis skatinti diskusiją mažose grupėse ir toliau ją plėtoti didelėje grupėje, 
kur visi dalyviai turi galimybę išreikšti ir pagrįsti savo nuomonę.

Norėdami paįvairinti veiklą, galite kiekvienai dalyvių grupei užduoti skirtingus klausimus, pvz., 
Kaip aš galiu prisidėti prie kovos su oro tarša?, Kaip mano veikla ir elgesys prisideda prie vandens 
taršos? ir pan. Tai gali praturtinti diskusiją bendroje dalyvių grupėje veiklos pabaigoje. 

Šį metodą galite naudoti ir nagrinėdami kitas temas.
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Priedas: Teiginiai

Daugiau važinėti dviračiu, 
vaikščioti pėsčiomis

Daugiau naudotis 
viešuoju transportu, o ne 

nuosavu automobiliu
Rūšiuoti atliekas

Pirkti produktus, kurių 
įpakavimui naudojama 

mažiau medžiagų

Nepirkti produktų, kurių 
gamintojai didina taršą

Pirkti tik tai, ko tikrai reikia

Informuoti mus 
supančius žmones apie 

aplinkos problemas 
ir skatinti ją tausoti 

Naudoti mažiau 
plastikinių maišelių

Organizuoti protestus ir 
demonstracijas ir reikalauti 

valdžios institucijų imtis 
reikalingų veiksmų 

taršai sumažinti

Įvesti baudas ir 
papildomus mokesčius 

bendrovėms, kurių veikla 
yra žalinga aplinkai

Tapti vegetaru

Priimti įstatymus, 
kurie reikalauja 

gamintojų skaidrumo 
ir atskaitomybės už 

savo veiksmus


