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TRANSLATION
Atgal į ateitį
Tiesą sakant, mane pribloškė jūsų el. laiškas apie baimę vėl sugrįžti į mokyklą. Juk šitiek metų
dirbate mokytoju, manau, nauji mokslo metai negali gąsdinti lygiai taip stipriai kaip būnant mokiniu,
ar ne? Na, nesvarbu. Aš esu labai patenkinta, kad paprašėte manęs savo idėjomis prisidėti prie jūsų
organizuojamo linksmo projekto vyresniųjų klasių mokiniams. Galiu papasakoti, ką praeitų metų
pabaigoje aš veikiau su savo klase. Mes kalbėjomės apie įvairiuose pasaulio kampeliuose
vykstančias baisias nelaimes, štai, pavyzdžiui, degančius miškus ir panašius dalykus. Buvau
girdėjusi, kad šiuolaikiniai mokiniai yra vadinami "snaigių" (nes jos geba užgesinti ugnį) ar
"tūkstantmečio" karta, todėl daviau jiems užduotį pristatyti jaunų žmonių pavyzdžių, kurie ne tik
sugeba, bet ir iš tiesų keičia pasaulį (žinoma, tik į gerąją pusę!).
Nesunku atspėti, kad pirma mintis, šovusi daugeliui mokinių į galvą, buvo Greta Thunberg. (Mano
kompiuteris šį vardą automatiškai ištaiso į "Didžioji Thunberg" (dėl panašumo tarp angliškų žodžių
"Great" ir "Greta"), kuris tarytum asocijuojasi su dirbtiniu intelektu). Sunku patikėti, kaip niekam
nežinoma penkiolikametė per tokį trumpą laiką galėjo tapti klimato aktyvistų lydere.
Besiklausydama daugybės mokinių pristatymų apie šios merginos mokyklos streiką ir kaip tai
įkvepia juos imtis veiksmų kovojant su klimato krize, aš ir pati pajaučiu savyje degančią viltį dėl
geresnės ateities. Gretos perduota žinutė, kad niekada negali būti per daug menkas ką nors keisti,
iš tiesų nepalieka abejingų. Panašiai skamba ir Afrikos patarlė: "Jei jautiesi esąs per mažas keisti
pasaulį, dar niekada nesi praleidęs nakties viename kambaryje su uodu."
Žinoma, įdomių pristatymų buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, vienas mokinys kalbėjo apie Boyan'ą
Slat'ą, paauglį iš Nyderlandų, sukūrusį būdą išvalyti plastiką iš vandenynų. Ar būtumėte pagalvoję,
kad jis šią idėją sugalvojo būdamas vos šešiolikos, o sulaukęs devyniolikos metų įkūrė kompaniją
"Vandenynų išvalymas" (ang. "The Ocean Cleanup") ir net surado žmonių, galinčių finansuoti šį
projektą ir prisidėti prie plastiko taršos mažinimo. Šiuo metu kompanija išbando valymo
mechanizmą vadinamajame Ramiojo vandenyno šiukšlių sūkuryje (ang. "the Great Pacific garbage
patch") .
Kitas mokinys paruošė pristatymą apie tai, kaip rumunė Nadia Comaneci, kuri 1976 metais,
būdama vos 14 metų amžiaus, Olimpinių žaidynių istorijoje tapo pirmąją gimnaste, už savo
pasirodymą surinkusia didžiausią įmanomą taškų skaičių, nutiesė kelią stulbinančiai Simone Biles
Olimpinių žaidynių rutinai. Tačiau svarstau, ar tai tiesiogiai susiję su ateities formavimu, ar yra
labiau "išpūstas" dalykas.
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SOURCE TEXT
RE: Back to the Future
Your e-mail about dreading going back to school really cracked me up. After all these years you’ve
been a teacher, surely you can’t still be dreading the start of the new school year as much as you
did when you were on the other side of the desk? Anyway, I’m flattered you asked to pick my brains
for ideas for a fun project to do with your senior students. Here’s one I did with my lot at the end of
last year. We were discussing all the terrible things happening everywhere and how everything is
on fire, etc. Seeing as the students’ generation is the so-called ‘snowflake’ or ‘millennial’
generation, and snowflakes have the power to put out fire, I asked them to give a presentation on
how young people can and do change the world (for the better, of course!).
As you might expect, Greta Thunberg was the first name on most lips. (My computer keeps
autocorrecting her name to ‘Great Thunberg’, which is a sure sign of artificial intelligence if you ask
me!) It’s hard to believe that a 15-year old could go from an unknown to a household name for
climate activism so quickly. It gave me such hope for the future to hear so many of the students
talking about her school strike and how it’s inspiring them to take action to combat the climate
crisis. Her message that you are never too small to make a difference seems to have really struck a
chord. It reminds me of that African proverb that says, ‘If you think you are too small to make a
difference, you have never spent the night in a room with a mosquito’.
There were some other interesting presentations as well. One student talked about Boyan Slat, the
Dutch teenager who designed a system to clean up ocean plastic. Did you know he was only 16
when he came up with that idea and just 19 when he founded ‘The Ocean Cleanup’ company and
got people to fund his campaign to try to turn the tide on plastic pollution? Apparently they’re
currently trialling a prototype in the Great Pacific garbage patch.
Another presentation talked about how back in 1976 the then 14-year old Romanian gymnast Nadia
Comaneci - the first gymnast in Olympic history to be awarded the perfect score of 10.0 points for
her performance - paved the way for today’s Simone Biles with her ground-breaking Olympic
routines. Though I’m not sure if that counts as literally shaping the future or was a bit of a stretch!
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