PAIR DISCUSSION

You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 5 minutes.
You are expected to:
-

summarise the content of the text (Student A);

-

exchange opinions and /or emotions with the partner about the news;

-

make personal comment; relate the news to your own experience or knowledge;

-

summarise and conclude your discussion (Student B).

Išdalinti LRT Metų apdovanojimai – pagerbti 2020-uosius praturtinę darbai ir asmenybės. Kas mus
pernai labiausiai telkė, stiprino ir skatino judėti į priekį? Asmenybės, darbai, iniciatyvos ir organizacijos,
įkvėpusios mus visus ir padėjusios Lietuvai augti bei tobulėti, pagerbtos LRT Metų apdovanojimų
ceremonijoje. Metų ambasadorius – žmogus, kolektyvas ar organizacija, labiausiai garsinusi Lietuvos
vardą pasaulyje. Laimėtojas – grupė „The Roop“.
Lietuviškosios „Eurovizijos“ laimėtojai, grupė „The Roop“, dėl pandemijos netekę galimybės užlipti ant
pagrindinės konkurso scenos, tačiau tapę „Eurovizijos“ širdžių nugalėtojais, triumfavo įvairiuose gerbėjų,
tinklaraštininkų konkursuose bei buvo pripažinti favoritais skirtingų šalių muzikos ekspertų. Grupė
apdovanojimui nominuota už tai, kad sužadino „Eurovizijos“ svajonę, kad jų daina bei šokis pasklido po
pasaulį, garsindami Lietuvos vardą. „Mums tai yra labai didelis įvertinimas. Prieš gerus metus negalėjome
patikėti, kad gautume tokį. Jaučiamės kaip herojai. Tik norime priminti, kad po herojų gyvena kiekviename.
Tad ieškokite to herojaus savyje. Tai, ką mes darome, tai tik pradžia, pamatysite“, – atsiimdamas
apdovanojimą žadėjo grupės lyderis Vaidotas Valiukevičius. www.lrt.lt
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Išdalinti LRT Metų apdovanojimai – pagerbti 2020-uosius praturtinę darbai ir asmenybės. Kas mus
pernai labiausiai telkė, stiprino ir skatino judėti į priekį? Asmenybės, darbai, iniciatyvos ir organizacijos,
įkvėpusios mus visus ir padėjusios Lietuvai augti bei tobulėti, pagerbtos LRT Metų apdovanojimų
ceremonijoje. Metų pilietinė iniciatyva – žmogus, kolektyvas ar organizacija, kurios idėja sutelkė ir
suvienijo mus bendram tikslui. Laimėtoja – iniciatyva „Laisvės kelias“.
Iniciatyva „Laisvės kelias“ apdovanojimui nominuota už tai, kad Baltijos kelio dieną apie 50 tūkst. žmonių
iš visos Lietuvos sujungė į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Medininkų pasienio užkardos. Taip jie išreiškė
palaikymą už demokratines permainas kovojantiems baltarusiams. Tuo pat metu žmonės susikibo
rankomis ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose, iniciatyva sulaukė palaikymo ir užsienyje.
Socialiniuose tinkluose užgimusią „Laisvės kelio“ į Baltarusiją idėją įgyvendino „Laisvės TV“ įkūrėjas
Andrius Tapinas su komanda ir partneriais. Akcija buvo suorganizuota per 9 dienas. „Labiausiai džiaugiuosi
už tuos jaunus žmones, kurie klausėsi savo tėvų, senelių pasakojimų apie Baltijos kelią ir galvojo, ką tai
reiškia. Šiemet jie turėjo šansą ir pasinaudojo tuo šansu. 50 tūkst. žmonių atėjo ir susikibo už rankų. Mes
parodėme, kad galime susitelkti. Ir net ne dėl savęs. O dėl kaimynų“, – sakė A. Tapinas. www.lrt.lt
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Išdalinti LRT Metų apdovanojimai – pagerbti 2020-uosius praturtinę darbai ir asmenybės. Kas mus
pernai labiausiai telkė, stiprino ir skatino judėti į priekį? Asmenybės, darbai, iniciatyvos ir organizacijos,
įkvėpusios mus visus ir padėjusios Lietuvai augti bei tobulėti, pagerbtos LRT Metų apdovanojimų
ceremonijoje. Metų verslo lyderystė – verslo atstovas, įmonė ar organizacija, tapusi pavyzdžiu kitiems.
Laimėtoja – bendrovė „Thermo Fisher Scientific“.
Lietuvos biotechnologijų bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“ viena pirmųjų stojo į kovą prieš
naujojo koronaviruso sukeliamą ligą COVID-19 ir jau kovą pradėjo gaminti bei tiekti komponentus testams,
skirtiems nustatyti infekciją. Šie testai yra tiekiami ir Lietuvos laboratorijoms, ir eksportuojami po visą
pasaulį. Taip pat bendrovė gamina reagentus, kurie yra naudojami kuriant ir gaminant naujo tipo vakcinas
nuo viruso. „Beveik 1300 žmonių triūsia nuo ryto iki vakaro, kad padarytų darbą, kurio šiandien iš mūsų
tikisi visas pasaulis. Mes atsidūrėme pirmose gretose su medikais ir jeigu mes nepadarytume produktų,
kurie skirti testavimui, vakcinos ir vaistų kūrimui, ta šviesi diena, kurios tikisi pasaulis, ateitų dar vėliau.
Bet mes esame ne vieni. Už mūsų stovi Lietuvos mokslas, kuris, darydamas tyrimus, sukaupė žinių, kad
galėtų paruošti pasaulinio lygio specialistus, kurių mums reikia. Ačiū Lietuvos mokslininkams už tai“, –
atsiimdamas apdovanojimą dėkojo „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius Algimantas
Markauskas. www.lrt.lt
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Išdalinti LRT Metų apdovanojimai – pagerbti 2020-uosius praturtinę darbai ir asmenybės. Kas mus
pernai labiausiai telkė, stiprino ir skatino judėti į priekį? Asmenybės, darbai, iniciatyvos ir organizacijos,
įkvėpusios mus visus ir padėjusios Lietuvai augti bei tobulėti, pagerbtos LRT Metų apdovanojimų
ceremonijoje. Metų asmenybė – žmogus, iš kurio mokomės, asmenybė, įkvėpusi augti ir mus. Laimėtoja
– Gintarė Masteikaitė.
Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė apdovanojimui nominuojama už lyderystę
itin sunkiu kultūrai metu, nevyriausybinių kultūros organizacijų sutelkimą ir už aktyvų rūpinimąsi scenos
meno organizacijomis per koronaviruso pandemiją. Taip pat ir už Lietuvos kultūros populiarinimą
koncertuose, scenos menų festivaliuose, mugėse ir kituose reginiuose Lietuvos ir užsienio šalių miestuose.
„Ši nominacija nėra vieno žmogaus pasiekimas, tai yra komandinio darbo ir didžiulio nevyriausybinių
kultūros organizacijų susitelkimo rezultatas. Noriu tikėti, kad tai nebuvo trumpos distancijos bėgimas, o
esame pakankamai subrendę ir toliau išlaikyti savo pozicijas, pasirūpinti savo bendruomene, prisiimti
atsakomybę ir tapti partneriais naujiems kultūros politikos atstovams“, – atsiimdama apdovanojimą sakė
G. Masteikaitė. www.lrt.lt
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Išdalinti LRT Metų apdovanojimai – pagerbti 2020-uosius praturtinę darbai ir asmenybės. Kas mus
pernai labiausiai telkė, stiprino ir skatino judėti į priekį? Asmenybės, darbai, iniciatyvos ir organizacijos,
įkvėpusios mus visus ir padėjusios Lietuvai augti bei tobulėti, pagerbtos LRT Metų apdovanojimų
ceremonijoje. Metų atradimas – mokslo, technologijų ar inovacijų žmogus, kolektyvas, nustebinęs
netikėta idėja ar atradimu. Laimėtojas – Arvydas Laurinavičius su komanda.
Vilniaus universiteto profesoriaus, daktaro, Santaros klinikų daktaro Arvydo Laurinavičiaus ir jo kolegų
darbai atveria naujas galimybes tiek pacientams, tiek gydytojams. Laurinavičius su komanda
apdovanojimui nominuotas už tai, kad sukūrė skaitmeninį metodą, kuris padeda tiksliau prognozuoti
vėžinių susirgimų eigą. Metodas, naudojant dirbtinį intelektą, leidžia įvertinti žmogaus akimi nematomus
ligos požymius ir pranoksta dabar naudojamus metodus. Komandoje dirbo skirtingų sričių specialistai:
gydytojai, doktorantai, biologai, informatikai, vaizdo analizės specialistai. Jų moksliniai straipsniai gausiai
cituojami visame pasaulyje. „Tik komandinis darbas sujungia mus, mūsų idėjas ir padeda siekti naujovių.
Visa komanda augome pastarąjį dešimtmetį. Labai svarbu išmokti dalintis idėjomis ir atkakliai kartu siekti
atsakymų į klausimus“, – apdovanojimų ceremonijoje sakė profesorius. www.lrt.lt

