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TARPTAUTINIAI VEIKSMAI

1. Įvertinkite šiuos teiginius: 

„Norėdami pakeisti savo ateitį, turime įveikti savo skirtumus“ 
– António Guterres, Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius

a. Su partneriu aptarkite, ką reiškia ši citata. 

b. Nurodykite, kaip pasaulio šalys galėtų įveikti savo skirtumus, kad susivienytų kovai su klimato kaita. Ar galite 
pateikti pavyzdžių? Savo pasiūlymais pasidalykite su klase.

2. Išbraukite tai, kas netinka, ir užbaikite šią pastraipą:

2016 m. balandžio 22 d. 174 / 195 šalys PARYŽIUJE / NIUJORKE oficialiai pasirašė Paryžiaus susitarimą – iki šiol 
tai didžiausias skaičius šalių, tą pačią dieną pasirašiusių tarptautinį susitarimą. 

Tam, kad Paryžiaus susitarimas įsigaliotų, jį turėtų oficialiai ratifikuoti bent 45 / 55 šalys, kurios išmeta bent 45 / 55 
proc. pasaulio mastu išmetamo teršalų kiekio. 

JAV / ES susitarimą oficialiai ratifikavo 2016 m. spalio 5 d., todėl jis įsigaliojo lapkričio 4 d., praėjus mažiau nei 
metams nuo jo priėmimo.

3. Skurdesnėms ir pažeidžiamesnėms šalims reikia padėti sumažinti jų išmetamų teršalų kiekį ir prisitaikyti 
prie klimato kaitos poveikio. ES skiria daugiausia lėšų pasaulyje su klimato kaita susijusiems projektams 
besivystančiose šalyse finansuoti. Vien 2016 m. tam buvo skirta 20,2 mlrd. EUR.  

Kaip manote, kodėl tai yra svarbu? Pasiskirstę į nedideles grupeles, užrašykite kuo daugiau priežasčių.
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4. Paryžiaus susitarimas svarbus tuo, kad tai pirmasis teisiškai privalomas pasaulinis susitarimas dėl 
klimato kaitos. Tai reiškia, kad šalys privalo vykdyti jo nuostatas. Parašykite laikraščio straipsnį, kuris būtų 
paskelbtas 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje – dieną, kai buvo pasiektas šis susitarimas. 

Jūsų tikslas – informuoti visuomenę apie šį įvykį ir parodyti, kuo jis svarbus. 

Patraukite auditoriją

• Sukurkite įsimenamą pavadinimą! Laikraščių antraštės skaitytojo dėmesį turi patraukti šešiais žodžiais (arba 
mažiau).

•  Kaip pristatysite savo pasakojimą, kad žmonės norėtų jį skaityti? Prieš pradėdami rašyti, aptarkite savo 
idėjas su draugu. 

Užtikrinkite tinkamą struktūrą

• Laikraščių straipsnius sudaro penkios aiškios dalys: 

• antraštė,

• eilutė su straipsnio autoriaus pavarde,

• pagrindinė pastraipa – joje nurodoma kas, ką, kur, kada ir kodėl darė;

•  aiškinimas – kokius kitus faktus ar detales skaitytojai norėtų sužinoti? Pamėginkite atsakyti į likusius 
klausimus, kurie jiems galėtų kilti. Pateikite bent dvi svarbių dalyvių citatas; pageidautina – asmenų, 
kurių nuomonės skiriasi. Tai jūsų reportažui suteikia autentiškumo;

•  papildoma informacija – tai mažiausiai svarbi dalis, prireikus ją galima išbraukti. 

Informaciją perteikite aiškiai

•  Kas vyksta? 

•  Kodėl tai vyksta?

•  Kam daromas poveikis?

•  Kaip tai įvyko? 

•  Kodėl šis pasakojimas svarbus?

Aiškiai sudėliokite istorijos akcentus savo auditorijai.

Ir nepamirškite...

• Jūsų tekstas turėtų būti aiškus ir glaustas – nenaudokite daugiau žodžių negu reikia!
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