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Klimaendringer var i fokus da Kursenai Laurynas Ivinskis gymnasium fra Litauen og Harjavallan
Lukio fra Finland startet prosjektet SOS Isbjørner (SOS Polar Bears) i 2009. Gjennom Nordplus
Junior mobilitetsprosjektet har tegneseriestriper, videofilmer og en kalender blitt laget for å vise
resultatene fra elevenes arbeid.

Gjennom prosjektet ?SOS Isbjørner? har elevene undersøkt klimaendringer, deres innflytelse på
miljøet, mennesker og deres helse, flora og fauna. De laget et spørreskjema og intervjuet
lokalbefolkningen om klimaendringer, og fikk eksperthjelp til å måle avgasser fra trafikken i luften,
og til å ta bilder av smogen i industriområder.Deltagerne i prosjektet fikk presentere resultatene
for sine bystyrer. Elevene forbedret sine kunnskaper om drivhuseffekten, fotokjemisk smog, sur
nedbør, jorderosjon og fortykningen av ozonlaget. For å formidle den samme kunnskapen til flere,
laget elevene tegneseriestriper. Isbjørnen, som er en av dyreartene som er utrydningstruede på
grunn av klimaendringer, ble valgt som et symbol på prosjektet og fikk hovedrollen i
tegneseriestripen. Tegneseriestripene ble brukt til å lage kortfilmer med litauisk og finsk
bakgrunnsmusikk.
Et annet prosjektprodukt var en kalender for 2011 med illustrasjoner fra tegneseriestripen der
temaet var klimaendringer og samlet data fra undersøkelsen. I oktober 2009 besøkte en klasse fra
Harjavalta Lukio de litauiske elevene i Kursenai, og i februar 2010 reiste en gruppe med litauere
til Finland for å runde av prosjektaktivitetene.
Ausra er en av de litauiske elevene som deltok i prosjektet og her er hva hun skriver:

Endelig kom dagen for turen vår til Finland. Det betydde ulike ting for oss alle. Men alle var sikre
på at turen ville bringe oss noe nytt. Vi merket ikke hvordan vi kom oss til Riga flyplass og det tok
bare et par timer å komme seg til Tampere, der våre finske venner og deres lærere møtte oss. Det
var gøy å møtes igjen!

Hver gang jeg tenker på Finland husker jeg snødrivet, en liten men veldig koselig by i Harjavalta
og veldig snille mennesker. Vi fikk så mye erfaring å være i utlandet.

Vi diskuterte en del om hva vi kunne gjøre for å bedre miljøet for alle - mennesker, planter og dyr,
hvordan vi kan redde isbjørnene. I Finland hadde vi forelesninger om klimaendringer i Finland og
besøkte museum. Jeg husker et besøk til nikkel- fabrikken der vi fant ut om luftforurensingen i
Harjavalta.

Det var veldig gøy å arbeide sammen- selskapet var fantastisk! Det er derfor man kunne se tårer
når vi skiltes. Men vi tror at vår kommunikasjon ikke vil stoppe på dette punktet og vi vil fortsette
å arbeide sammen. Jeg er sikker på at våre gruppesamlinger i Litauen og Finland bygget bro
over det baltiske hav og at vi nå er nærmere hverandre for alltid.
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