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UNESCO nuo 1992 m. rėmė švietimą darniam vystymuisi (ŠDV). Tai paskatino  JT  paskelbti 2005 m. -2014 m. laikotarpį dešimtmečiu, skirtu ŠDV ir kaip 

to tąsa šiuo metu yra inicijuojama ŠDV pasaulinė veiksmų programa (GAP). 

 

ŠDV dar niekad nebuvo toks reikšmingas. Pasaulinės problemos, tokios kaip klimato kaita, reikalauja skubių mūsų gyvenimo būdo pokyčių bei skubaus 

mūsų mąstymo ir veiklos keitimo. Šiems pokyčiams pasiekti mums yra reikalingi nauji įgūdžiai, vertybės ir požiūris, kas leistų sukurti darnesnes 

bendruomenes. 

 

Švietimo sistemos privalo atsižvelgti į šį neatidėliotiną poreikį apibrėždamos atitinkamus mokymosi tikslus ir mokymosi turinį, diegiant pedagogikas, 

įgalinančias besimokančiuosius  ir skatinančias institucijas įtraukti darnumo principus į jų valdymo struktūras. 

 

Naujoji darnaus vystymosi darbotvarkė 2030 m. aiškiai atspindi šią atitinkamų švietimo pokyčių svarbos viziją. Išsilavinimas yra aiškiai apibrėžtas kaip atskiras 

tikslas – darnaus vystymosi tikslas Nr. 4. Daugelis su išsilavinimu susijusių tikslų ir rodiklių patenka ir į kitus darnaus vystymosi tikslus (DVT). 

 

Švietimas yra ir tikslas, ir priemonė visiems kitiems DVT pasiekti. Jis yra ne tik neatsiejama darnaus vystymosi dalis, tačiau ir pagrindinė priemonė jam 

užtikrinti. Todėl švietimas ir atspindi esminę DVT siekimo strategiją. 

 

Šis dokumentas yra švietimo specialistams skirtas gidas, parodantis, kaip panaudoti ŠDV mokymesi apie DVT, ir tokiu būdu prisidėti prie DVT 

įgyvendinimo. Šiame vadove kiekvienam tikslui yra pateikiami orientaciniai mokymosi tikslai ir siūlomos temos bei mokymosi veiklos. Jame taip pat 

pateikiami būdai, kaip tą įgyvendinti skirtinguose lygmenyse: nuo kurso sukūrimo iki nacionalinių strategijų. 

 

Šis gidas jokiu būdu nėra privalomas. Jis skirtas padėti ir pateikti rekomendacijas, kurias mokytojai gali pasirinkti ir pritaikyti taip, kad jos tiktų 

konkrečiam mokymosi kontekstui. 

 

Esu įsitikinęs, kad šis vadovas padės plėtoti visų besimokančiųjų darnumo kompetencijas bei įgalins visus prisidėti prie mūsų ambicingos ir svarbios 

pasaulinės darbotvarkės įgyvendinimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dr. Qian Tang,  

Generalinio direktoriaus padėjėjas švietimui 
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Šį dokumentą sukūrė Švietimo darniam vystymuisi ir globaliam pilietiškumui sektorius, Įtraukties, taikos ir darnaus vystymosi padalinys, Švietimo skyrius, 

UNESCO. Projekto sukūrimą koordinavo Alexander Leicht ir Julia Heiss. 

 

UNESCO norėtų itin padėkoti pagrindiniam dokumento autoriui Marco Rieckmann (Vechtos Universitetas, Vokietija) ir jo komandai Lisa Mindt ir Senan 

Gardiner. 

 

Dokumento projektus peržiūrėjo Švietimo darniam vystymuisi (ŠDV) ir įvairių sektorių, susijusių su darnaus vystymosi tikslais (DVT), specialistai. Ypač 

dėkojame Bárbara Avila, iš UNESCO hidrologinių sistemų ir vandens stygiaus skyriaus, Carolee Buckler, Manitobos Švietimo ir mokymo skyriaus, Kanada, 

Christopher Castle, UNESCO sveikatos ir švietimo skyrius, Robert J. Didham, pasaulinių aplinkosaugos strategijų institutas (IGES), Japonija, Vera Dilari, 

Švietimo, mokslo ir religinių reikalų ministerija, Graikija, May East, „Gaia Education“, JK, Margherita Fanchiotti, žemės mokslų ir geopavojų rizikos 

mažinimo skyrius, UNESCO, Ann Finlayson, darnumo ir aplinkosaugos švietimas (SEED), JK, Mario Franco, „Millennium@EDU“ darnus švietimas, 

Šveicarija, Gerhard de Haan, Freie Universität Berlynas, Vokietija, Keith Holmes, techninio ir profesinio švietimo ir mokymo skyrius, UNESCO, Livleen 

Kahlon, energetikos ir išteklių institutas (TERI), Indija, Tintin Kartini, Jayagiri centras, Indonezija, Ragini Kumar, energetikos ir išteklių institutas (TERI), 

Indija, Greg Misiaszek, Pekino bendrasis universitetas, Kinija, Yoko Mochizuki, UNESCO Mahatma Gandhi taikos ir darnaus vystymosi švietimo institutas, 

Indija, Miguel Ángel Moreno, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), Dominikana, Tanvir Muntasim, „ActionAid“, 

Bangladešas, Zipporah Musyoki, WWF Afrikos regiono skyrius, Kenija, Elaine Nevin, ECO-UNESCO, Airija, Marianne Olesen, „JT Moterys“, JAV, Amina 

Osman, Sandraugos raštinės, sveikatos ir švietimo skyrius, JK, Oluwafunmilayo Oyatogun, Wahamba vystymosi organizacija, Nigerija, Ashok Regmi, 

Tarptautinis jaunimo fondas, JAV, Elyesh Sahyoun, Organisation De Développement Durable (ODDD), Libanas, 

Robert Schreiber, Vokietijos nevyriausybinių vystymosi organizacijų asociacija (VENRO), Pramod Sharma, Aplinkos švietimo centras (CEE), Indija, Jinan 

Karameh Shayya, Libano universitetas, Libanas, Hannes Siege, „Engagement Global“, Vokietija, Zintle Songqwaru, Pietų Afrikos aplinkosaugos švietimo 

asociacija (EEASA), Victoria W. Thoresen, Hedmarko taikomųjų mokslų universitetas, Norvegija, Felisa Tibbitts, Žmogaus teisių švietimo ir mokymo centras 

(HREA), JAV, Carlos Alberto Torres, Kalifornijos universitetas, JAV, Jair Torres, Stichinių nelaimių rizikos mažinimo ir švietimo sektoriaus atsikūrimo 

pasaulinis aljansas (GADRRRES), UNESCO, Shepherd Urenje, Švedijos švietimo darniam vystymuisi tarptautinis centras (SWEDESD), Raúl Valdés Cotera, 

UNESCO mokymosi visą gyvenimą institutas (UIL), Hilligje van ‘t Land, Tarptautinė universitetų asociacija (IAU), Paul Warwick, Darnios ateities centras, 

Plymuto universitetas, JK, Jonathan Yee, UNESCO Kanados komisija, Kanada, Daniela Zallocco, UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo (ASPnet) valstybinė 

koordinatorė, Argentina, Japonijos vyriausybė. 

 

Galiausiai norime padėkoti Cathy Nolan už vertingą paramą redaguojant šį dokumentą. 
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DESD JT dešimtmetis skirtas švietimui darniam vystymuisi 

ŠDV Švietimas darniam vystymuisi 

GAP Pasaulinė švietimo darniam vystymuisi veiksmų programa 

GCED Globalaus pilietiškumo švietimas 

IKT Informacinės ir komunikacijos technologijos 

LCA Gyvenimo ciklo analizė 

NVO Nevyriausybinė organizacija 

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacija 

PISA Tarptautinio moksleivių vertinimo programa 

DVT Darnaus vystymosi tikslai 

JT Jungtinės Tautos 

UNESCO Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija 
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Lentelė Nr. 1. 17 darnaus vystymosi 

tikslų (DVT) 

1. Panaikinti visų formų skurdą; 

2. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir 
geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį; 

3. Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus 
grupių gerovę; 

4. Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką 
švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį 
mokymąsi; 

5. Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites; 

6. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų 
valdymą ir sanitariją; 

7. Užtikrinti visiems prieigą prie prieinamos, 
patikimos, darnios ir modernios energijos; 

8. Skatinti tvarų, visaapimantį ir darnų ekonominį 
augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą; 

9. Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa 
apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti 
inovacijas; 

10. Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių; 

11. Padaryti miestus ir žmonių apgyventas vietoves 
saugias, atsparias ir darnias; 

12. Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius; 

13. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos 
padariniais veiksmų; 

14. Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti vandenynų 
ir jūrų išteklius; 

15. Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų 
naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su 
dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, 
sustabdyti bioįvairovės praradimą; 

16. Skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, 
užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir sukurti 
efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas; 

17. Stiprinti vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo 
priemones ir pagyvinti globalią partnerystę 
darniam vystymuisi. 
 

Šaltinis:  

https://orangeprojects.lt/lt/tikslai/Darnaus-vystymosi-darbotvarke 

 

 

 

Įžanga 

 
1. Darnaus vystymosi tikslai – ambicinga ir 

universali darbotvarkė mūsų pasaulio 
pokyčiams 

2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų generalinė asamblėja priėmė Darnaus 

vystymosi darbotvarkę 2030 m. (JT, 2015 m.). Ši nauja globali sistema, skirta 

nukreipti žmoniją darnia judėjimo kryptimi, buvo sukurta po darniam 

vystymuisi skirtos Jungtinių Tautų konferencijos („Rio+20“), vykusios Rio de 

Žaneire, Brazilijoje 2012 m. birželį. Procesas truko tris metus, jame dalyvavo 

JT narės,  buvo atliktos nacionalinės milijonų žmonių apklausos ir tai įtraukė 

tūkstančius veikėjų  visame pasaulyje. 

 

Darbotvarkės 2030 m. pagrindą sudaro 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT). 

Universalūs, keičiantys ir atviri DVT aprašo žmonijai reikšmingus vystymosi 

pokyčius. Iškeltų 17-os DVT (žr. lentelę Nr. 1.1) tikslas yra užtikrinti darnų, 

taikų, klestintį ir teisingą gyvenimą žemėje visiems dabar ir ateityje. Tikslai 

apima pasaulinius iššūkius, gyvybiškai svarbius žmonijos išlikimui. 

Jais yra nustatomi aplinkosauginiai apribojimai ir kritinės ribos gamtinių 

išteklių panaudojimui. Tiksluose yra įtvirtinta, kad skurdo įveikimas turi 

vykti kartu su ekonominį vystymąsi įgyvendinančiomis strategijomis. Jie 

apima daugelį socialinių poreikių, įskaitant švietimą, sveikatos ir socialinę 

apsaugą bei įsidarbinimo galimybes, tuo pat metu kovojant su klimato kaita 

ir užtikrinant aplinkos apsaugą. DVT yra skirti spręsti esminėms 

sisteminėms darniam vystymuisi trukdančioms kliūtims, tokioms kaip 

nelygybė, nedarnaus vartojimo tendencijos, silpni instituciniai pajėgumai ir 

aplinkos nykimas. 

 

Norint pasiekti tikslus, visi turi atlikti savo pareigas: vyriausybės, privatus 

sektorius, pilietinė visuomenė ir kiekvienas žmogus visame pasaulyje. Iš 

vyriausybių yra tikimasi, kad jos sukurs ir nustatys valstybines sistemas, 

politikas ir priemones 2030 m. darbotvarkės įgyvendinimui. 

Pagrindinės 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės ypatybės yra 

universalumas ir nedalomumas. Ji yra tikslingai skirta visoms valstybėms – 

nuo globalių pietų iki globalios šiaurės. Visos, prie Darbotvarkės 2030 

prisijungusios valstybės turi suderinti savo pačių vystymosi pastangas su 

tikslu skatinti klestėjimą, tuo pat metu saugant planetą, kad būtų užtikrintas 

darnus vystymasis. Taigi, atsižvelgiant į DVT, visos valstybės gali būti 

laikomos besivystančiomis ir jos visos privalo imtis neatidėliotinų veiksmų. 
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2 Švietimas darniam vystymuisi 
– esminė priemonė DVT pasiekti 
 

„Mūsų suvokimui apie švietimo vaidmenį pasauliniame 

vystymesi reikia esminių pokyčių, kadangi jis (švietimas) 

veikia asmenų gerovę ir mūsų planetos ateitį kaip 

katalizatorius. … Dabar labiau nei bet kada švietimas privalo 

neatsilikti nuo XXI amžiaus iššūkių ir siekių bei puoselėti 

tinkamas vertybes ir įgūdžius, kurie nuves link darnaus ir 

atviro augimo bei taikaus bendro gyvenimo. “ 

Irina Bokova, UNESCO generalinė direktorė 

 
„Švietimas gali ir privalo prisidėti prie naujos pasaulinės darnaus 

vystymosi vizijos.“ 

(UNESCO, 2015 m.) 
 

 

Ėjimui darnaus vystymosi keliu reikia esminių mūsų veiksmų ir mąstymo 

pokyčių. Siekiant sukurti darnesnį pasaulį bei spręsti su darnumu 

susijusias problemas, kaip yra numatyta DVT, individai privalo tapti su 

darnumu susijusių pokyčių autoriais. 

Jiems yra reikalingos žinios, įgūdžiai, vertybės ir požiūris, kurie leistų jiems 

prisidėti prie darnaus vystymosi. Todėl švietimas yra būtinas norint 

užtikrinti darnų vystymąsi. Vis dėlto, ne bet koks švietimas prisideda prie 

darnaus vystymosi. Švietimas, kuris skatina tik ekonominį augimą, gali tuo 

pačiu nulemti netinkamas vartojimo tendencijas. Šiuo atveju teisingai 

įgyvendintas švietimo darniam vystymuisi (ŠDV) požiūris suteikia 

besimokantiesiems galimybę priimti pagrįstus sprendimus ir atsakingai 

veikti siekiant aplinkos integralumo, ekonominio gyvybingumo ir 

teisingos visuomenės dabarties ir ateities kartoms. 

 

ŠDV tikslas yra ugdyti kompetencijas, kurios įgalina asmenis įvertinti savo 

pačių veiksmus vietiniu ir pasauliniu požiūriu, atsižvelgiant į jų dabartinį 

ir būsimą socialinį, kultūrinį, ekonominį poveikį bei poveikį aplinkai. 

Asmenys sudėtingose situacijose taip pat turėtų gebėti veikti darniu 

būdu, dėl kurio gali tekti veikti nauja kryptimi, dalyvauti socio-

politiniuose procesuose, kreipiant savo visuomenes darnaus vystymosi 

link. 

 

ŠDV turi būti suvokiamas kaip integrali kokybiško švietimo dalis, 

neatsiejama nuo mokymosi visą gyvenimą turinio: visos švietimo 

institucijos – nuo ikimokyklinio ugdymo iki trečiojo amžiaus universitetų, 

neformalaus ir savaiminio ugdymo  

– intensyvų darnaus vystymosi klausimų sprendimą bei darnumo 

kompetencijų ugdymą galėtų ir turėtų laikyti savo pareiga. ŠDV užtikrina 

išsilavinimą, kuris, atsižvelgiant į šių dienų iššūkius, yra tikrai svarbus ir 

reikšmingas kiekvienam besimokančiajam. 

 

ŠDV yra visapusiškas ir transformuojamasis švietimas, taikomas 

mokymosi turiniui ir rezultatams, pedagogikai ir mokymosi aplinkai. Taigi, 

ŠDV ne tik integruoja į mokymo programą tokias temas kaip klimato kaita, 

skurdas ir darnus vartojimas, jis taip pat sukuria interaktyvią, į 

besimokantįjį orientuotą mokymo ir mokymosi aplinką. ŠDV reikalauja 

mokymą pakeisti mokymusi. Tam reikia veiksmais paremtos 

transformuojančios pedagogikos, palaikančios savarankiškai pasirenkamą 

mokymąsi, aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą, orientavimąsi į 

problemas, tarpdiscipliniškumą  ir transdisciplinumą, bei 

formalaus ir neformalaus ugdymo apjungimo. Tik taikant tokius 

pedagoginius metodus galima vystyti pagrindines darniam vystymuisi 

reikalingas kompetencijas. 

 

Tarptautinis ŠDV pripažinimas, kaip pagrindinė darniam vystymuisi skirta 

priemonė, vis labiau populiarėja. ŠDV buvo pripažintas trijuose 

reikšminguose pasauliniuose, darniam vystymuisi skirtuose, 

susitikimuose: 1992 m. aplinkai ir vystymuisi skirtoje JT konferencijoje 

(UNCED) Rio de Žaneire, 2002 m. pasauliniame darnaus vystymosi 

susitikime (WSSD) Johanesburge, Pietų Afrikoje ir 2012 m., darniam 

vystymuisi skirtoje JT konferencijoje (UNCSD), taip pat vykusioje Rio de 

Žaneire, Brazilijoje. ŠDV taip pat yra pripažįstamas ir kituose pasauliniuose 

susitarimuose, tokiuose kaip Paryžiaus susitarimas (12 straipsnis). 

 

Jungtinių Tautų švietimo darniam vystymuisi dešimtmetis (2005 m. – 

2014 m.) (DESD) buvo  skirtas darnaus vystymosi principų ir praktikų 

integravimui į visus švietimo ir mokymosi aspektus. Jis taip pat skirtas 

skatinti žinių, vertybių ir pažiūrų pokyčius, remiantis vizija sukurti 

darnesnę ir teisingesnę visuomenę visiems. Pasaulinė veiksmų programa 

(GAP) skirta ŠDV, kuriai pritarė UNESCO 37-oji generalinė konferencija 

(2013 m. lapkritį) bei patvirtino JT generalinė asamblėos rezoliucija 

A/RES/69/211, pradėta įgyvendinti 2014 m. lapkričio 12 d. ŠDV skirtos 

pasaulinės UNESCO konferencijos, vykusios Aičyje-Nagojoje, Japonijoje 

metu, siekia išplėsti ŠDV, remiantis DESD rezultatais. 
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Lentelė Nr. 2.  DVT tikslas 4.7 

Iki 2030 m. užtikrinti, kad visi besimokantieji įgytų žinių ir įgūdžių, 

reikalingų darniam vystymuisi skatinti, įskaitant, be kitų dalykų,  

švietimą darnaus vystymosi ir darnios gyvensenos, žmogaus teisių, lyčių 

lygybės, taikos ir nesmurtinės kultūros skatinimo, pasaulinės pilietybės 

bei kultūrų įvairovės ir kultūros indėlio į darnų vystymąsi vertinimo 

klausimais  

Šaltinis: Jungtinės Tautos, 2015 m. 

 

ŠDV yra aiškiai pripažįstamas kaip švietimui skirto DVT tikslo 4.7 dalis, 

kartu su globalaus pilietiškumo švietimu (GCED), kurį UNESCO pateikia kaip 

pagalbinį metodą1. Tuo pat metu yra svarbu pabrėžti esminę ŠDV svarbą 

visiems kitiems 16-ai darnaus vystymosi tikslų. Kadangi ŠDV bendras tikslas 

yra suteikti besimokantiesiems kryžmines darnumo kompetencijas, ŠDV yra 

būtinas priedas prie visų pastangų pasiekti DVT, suteikiantis asmenims 

galimybę prisidėti prie darnaus vystymosi skatinant socialinius, 

ekonominius ir politinius pokyčius, taip pat keičiant ir savo pačių elgesį. ŠDV 

gali užtikrinti specifinius pažintinius, socio-emocinius ir elgsenos mokymosi 

rezultatus, kurie leidžia asmenims spręsti konkrečius kiekvieno DVT iššūkius 

ir taip padeda jo siekti. Trumpai tariant, ŠDV leidžia visiems asmenims 

prisidėti prie DVT įgyvendinimo, suteikiant jiems žinių ir kompetencijų, 

kurių jiems reikia ne tik tam, kad suprastų, kam yra skirti DVT, tačiau ir tam, 

kad siekiant įgyvendinti reikiamus pakeitimus imtų veikti kaip informuoti 

piliečiai. 

 

 

3. Kam šis vadovas skirtas ir kaip jį 
galima panaudoti? 

Dokumentas yra skirtas parodyti skaitytojams kaip naudoti švietimą, 

konkrečiai ŠDV, tam, kad būtų pasiekti DVT. Jame nurodomi mokymosi 

tikslai, rekomenduojamos temos ir mokymosi veiklos kiekvienam DVT 

bei aprašomas jo įgyvendinimas skirtinguose lygmenyse: nuo kurso 

kūrimo iki valstybinių strategijų. Šiuo dokumentu siekiama padėti 

politikų ir mokymo programų kūrėjams bei mokytojams kurti 

strategijas ir mokymo programas bei kursus, skirtus skatinti įgyvendinti 

DVT skirtą mokymąsi. Šis dokumentas nėra privalomas, tačiau jame 

pateikiamos gairės ir rekomendacijos mokytojams, kokias mokymo 

temas  ir tikslus pasirinkti ir kaip juos pritaikyti konkrečiose mokymosi 

situacijose. 

 

Švietėjai gali naudotis šiuo tekstu kaip šaltiniu kuriant ugdymo planus, 

rašant vadovėlius bei  rengiant visuotinai prieinamus internetinius 

kursus (VPIK) ir pavyzdžius. Jis gali padėti mokytojams ar mokymo 

1. Globalaus pilietiškumo švietimas: temos ir mokymosi tikslai UNESCO, 2015 m. http:// 

unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf 

programų kūrėjams formalaus švietimo institucijose, dėstytojams profesinių 

įgūdžių tobulinimo programose ar NVO personalui, kuriančiam neformalaus 

švietimo pasiūlymus. Švietimo politikos formuotojams ir strategams kuriant 

švietimo politiką ir strategijas taip pat gali būti naudinga apsvarstyti pagrindines 

DVT mokymosi idėjas. Kai kam ši pagalba gali būti įvadu į DVT, ŠDV ir į 

kompetencijų ugdymą orientuotus mokymo ir mokymosi būdus. Kitiems šis 

vadovas ir papildomi rekomenduojami šaltiniai gali padėti pagilinti šių koncepcijų 

suvokimą. Juo taip pat galima papildyti jau atliktą darbą ŠDV ir su juo susijusiose 

srityse, tokiose kaip globalaus  pilietiškumo mokymas, žmogaus teisių mokymas, 

aplinkosauginis švietimas ir kiti.  

 

Kadangi vadovu gali naudotis skirtingos tikslinės grupės ir gali būti keletas jo 

panaudojimo būdų, mokymosi tikslai, temos ir veiklos kiekvienam DVT yra 

aprašomi bendruoju lygmeniu. Kadangi tai bendros gairės, jos neskirtos  jokiai 

specialiajai besimokančiųjų amžiaus grupei, mokymosi aplinkai ar 

nacionaliniam/socio- kultūriniam kontekstui. Jos sukurtos taip, kad būtų aktualios 

visų amžiaus grupių besimokantiesiems visame pasaulyje ir būtų pritaikomos visų 

rūšių mokymosi aplinkose, tačiau konkrečiais įgyvendinimo atvejais jos, be 

abejonės, turės būti pritaikytos nacionaliniam ar vietiniam kontekstui. Kiekvienam 

ugdymo tikslui mokytojai ir ugdymo programų kūrėjai turi nustatyti lygį, kurį turi 

pasiekti jų mokiniai (pvz. nuo „bazinio“ pradinėse mokyklose iki „ekspertinio“ 

aukštojo mokslo  įstaigose). 

 

Mokymosi tikslai, temos ir veiklos, kurios yra nurodytos šiame vadove, turėtų būti 

vertinamos kaip bendrojo pobūdžio rekomendacijos, jos nėra baigtinės ar galutinės. 

Nors mokymosi tikslai apima būtinus mokymosi rezultatus (įskaitant žinias, įgūdžius, 

požiūrį ir elgesį), taip prisidedant prie DVT pasiekimo ir yra skirti bendram taikymui 

visame pasaulyje, tačiau jie perteikia tik pagrindines idėjas. Todėl juos būtina 

papildyti tinkamomis vietinės reikšmės temomis bei atnaujinti remiantis naujomis 

versijomis, kurios nuolat atsiranda mūsų greitai kintančiame pasaulyje. Kai kuris 

turinys jau gali būti aptartas esamose mokymo programose. Šiuo atveju, šį tekstą 

galima naudoti kaip pagalbinį šaltinį arba kaip orientacinę priemonę peržiūrint ar 

stengiantis sustiprinti esamas programas. 

 

Pagrindinėje šio dokumento dalyje yra pateiktos apibendrintos besimokančiųjų 

kompetencijos, kurios yra plėtojamos ŠDV, bei apibrėžiami orientaciniai mokymosi 

tikslai, temos ir pedagoginiai metodai, skirti kiekvienam iš 17 DVT. Toliau, kiek 

trumpesniame skyrelyje pateikiami patarimai įgyvendinimui skirtinguose švietimo 

lygiuose ir įvairiose aplinkose. 
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Lentelė Nr. 1.1. Pagrindinės darnumo 
kompetencijos 

Sisteminio mąstymo kompetencija: gebėjimai atpažinti ir 

suprasti santykius, analizuoti kompleksines sistemas, galvoti 

kaip sistemos yra integruotos į skirtingas sritis ir skirtingus jų 

mastus bei susidoroti su neapibrėžtumu. 

 
Prognozavimo kompetencija: gebėjimai suvokti ir įvertinti 

kelis būsimus- galimus, tikėtinus ir norimus- dalykus, 

siekiant sukurti savo paties ateities vizijas; 

atsargumo principo taikymas veiksmų padarinių įvertinimui 

bei rizikų ir pokyčių valdymas. 

 
Norminė kompetencija: gebėjimai suprasti ir įvertinti 

normas ir vertybes, kurios lemia asmens veiksmus, bei 

perteikti darnumo vertybes, principus, uždavinius ir tikslus 

interesų konfliktų ir kompromisų, neapibrėžtų žinių ir 

prieštaravimų kontekste. 

 
Strategijos kompetencija: gebėjimai bendrai kurti ir 

įgyvendinti naujus veiksmus, kurie išplečia darnumą 

vietiniame lygmenyje ir platesnėje srityje. 

 
Bendradarbiavimo kompetencija: gebėjimai mokytis iš kitų, 

suvokti ir gerbti kitų poreikius, požiūrius ir veiksmus 

(empatija), suprasti bei užjausti kitus (empatiškas 

vadovavimas), spręsti grupėje kilusius konfliktus bei skatinti 

kolektyvinį ir aktyvų problemų sprendimą. 

 
Kritinio mąstymo kompetencija: gebėjimas kvestionuoti 

normas, praktikas ir nuomones, siekiant įvertinti savo paties 

vertybes, suvokimą ir veiksmus, bei užimti poziciją darnumo 

diskurse. 

 
Savivokos kompetencija: gebėjimas įvertinti savo paties 

veiksmus vietinėje bendruomenėje ir (pasaulinėje) 

visuomenėje, taip pat nuolat save vertinti bei motyvuoti, 

valdyti savo jausmus ir norus. 

 
Integruoto problemų sprendimo kompetencija: 

visapusiškas gebėjimas taikyti skirtingas problemų 

sprendimo sistemas sudėtingoms darnumo problemoms 

spręsti bei kurti galimus, išsamius ir teisingus, darnią plėtrą 

skatinančius sprendimo variantus, integruojant aukščiau 

nurodytas kompetencijas. 

 
 

 

 

1. Mokymosi tikslai DVT 

pasiekti 

ŠDV gali sukurti pagrindines perkeliamąsias 

kompetencijas darnumui, kurios yra svarbios visiems DVT. 

ŠDV taip pat gali sukurti specifinius mokymosi rezultatus, 

reikalingus norint pasiekti konkretų DVT. 

 

 

1.1. Pagrindinės perkeliamosios kompetencijos 
visų DVT pasiekimui 

Visame pasaulyje visuomenės, besistengdamos neatsilikti nuo 

technologijų pažangos ir globalizacijos, susiduria su daugybe naujų 

iššūkių. Tai apima augantį kompleksiškumą ir neapibrėžtumą, didesnį 

individualizavimą ir socialinę įvairovę, besiplečiantį ekonominį ir kultūrinį 

vienodumą, ekosisteminių paslaugų, nuo kurių priklauso visuomenės, 

mažėjimą bei didesnį pažeidžiamumą ir jautrumą natūraliems ir 

gamtiniams pavojams. Joms tampa prieinamas sparčiai didėjantis 

informacijos kiekis. Visos šios sąlygos reikalauja  kūrybiškų ir 

savarankiškai organizuotų veiksmų, kadangi padėties sudėtingumas 

pranoksta bazinius, griežtai pagal planą vykdomus problemų sprendimo 

procesus. Žmonės turi gebėti suprasti sudėtingą pasaulį, kuriame gyvena. 

Jie turi gebėti bendradarbiauti, išsakyti nuomonę bei veikti siekiant 

teigiamų pokyčių (UNESCO, 2015 m.). Šiuos žmones galime vadinti 

„darnumo piliečiais“ (Wals, 2015 m.; Wals ir Lenglet, 2016 m.).  

 

Yra bendrai susitarta, kad darnumo piliečiai privalo turėti tam tikras 

pagrindines kompetencijas, kurios leis jiems konstruktyviai ir atsakingai 

bendradarbiauti su šių dienų pasauliu. Kompetencijos aprašo konkrečias 

savybes, kurių asmenims reikia norint veikti ir organizuoti savo veiklą 

įvairiuose sudėtinguose kontekstuose ir situacijose. Jos apima pažinimo, 

emocinius, valios ir motyvacijos elementus, todėl jos yra žinių, gebėjimų 

ir įgūdžių, motyvų ir emocijų valdymo sąveikos rezultatas. Kompetencijų 

negalima  išmokyti, besimokantieji turi išsiugdyti jas patys. Jų reikalauja  

veiksmai, atliekami remiantis patirtimi ir įvertinimu (UNESCO, 2015 m.; 

Weinert, 2001 m.). 

 

Pagrindinės kompetencijos apima perkeliamąsias kompetencijas, kurios 

yra būtinos visiems visų amžiaus grupių besimokantiesiems visame 

pasaulyje (sukurtos įvertinant  skirtingus amžiaus lygmenis). Pagrindines 

kompetencijas galima apibrėžti kaip apimančias skirtingas sritis, 

daugiafunkcines ir nepriklausančias nuo konteksto. Jos nepakeičia 

specifinių kompetencijų, reikalingų sėkmingai veiklai tam tikrose 

situacijose ir aplinkose, tačiau jas apima ir yra skirtos platesnei sričiai 

(Rychen, 2003 m.; Weinert, 2001 m.). 

Toliau pateiktos pagrindinės kompetencijos, įprastai yra suvokiamos 

kaip esminės darnaus vystymosi stiprinimui (žr. de Haan, 2010 m.; 

Rieckmann, 2012 m.; Wiek et al., 2011 m.). 
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Pagrindinės darnumo kompetencijos atspindi tai, ko darnumo piliečiams 

reikia labiausiai, kad jie galėtų įveikti sudėtingus šių dienų iššūkius. Jos yra 

reikšmingos visiems DVT bei leidžia asmenims susieti skirtingus DVT 

tarpusavyje, t. y. matyti bendrą 2030 m. Darnaus vystymosi darbotvarkės 

vaizdą. 

 

Toliau nurodyti konkretūs mokymosi tikslai turi būti vertinami kartu su 

perkeliamosiomis darnumo kompetencijomis. Pavyzdžiui, vienas konkretus 

DVT Nr. 1 mokymosi tikslas - „Panaikinti visų formų skurdą“, gali būti 

apibrėžtas taip - „Besimokantysis suvokia skurdo priežastis ir pasekmes“. 

Šias žinias galima įgyti atliekant skurdo atvejų tyrimų studijas pasirinktose 

šalyse. Tuo pat metu ši mokymosi veikla prisideda prie asmens sisteminio 

mąstymo kompetencijos ugdymo, palengvindama kelių skurdui įtaką 

darančių veiksnių suvokimą. 

Tačiau sisteminio mąstymo kompetencija neapsiriboja tik su skurdu 

susijusiu sisteminiu mąstymu. Kadangi tai yra pagrindinė kompetencija, ji 

taip pat leidžia besimokančiajam suprasti sudėtingus kitų DVT sričių 

tarpusavio santykius. 

 

Skirtingiems DVT yra būtina nustatyti konkrečius mokymosi tikslus. Tačiau 

reikia suprasti, kad šie tikslai neturi būti vertinami atskirai nuo pagrindinių 

darnumo kompetencijų, kurios padės pereinant prie darnaus pasaulio. 

Mokymosi tikslų ir pagrindinių kompetencijų turi būti siekiama kartu. Todėl 

šiame dokumente nurodyti mokymosi būdai ir 

metodai, yra pateikiami per geriausias kompetencijų ugdymo praktikas. 

Naudojantis šia gairių sistema, mokytojai yra skatinami apsvarstyti, prie 

kokių pagrindinių kompetencijų ugdymo, be konkrečių kiekviename šio 

skyriaus aprašytų DVT mokymosi tikslų, jų švietimo veikla prisideda. 

 

 

1.2. Specifiniai mokymosi tikslai DVT 

Toliau yra pateikiami visų DVT konkrečių mokymosi tikslų aprašymai. 

Kiekvieno DVT mokymosi tikslai yra aprašomi jų pažinimo, socio-emocinėje 

ir elgsenos srityse. 

 

Pažinimo sritis apima žinias ir mąstymo įgūdžius, kurie yra reikalingi norint 

geriau suvokti DVT ir iššūkius, su kuriais susiduriama mėginant jį pasiekti. 

 

Socio-emocinė sritis apima socialinius įgūdžius, kurie įgalina 

besimokančiuosius bendradarbiauti, derėtis ir bendrauti skatinant DVT, bei 

savirefleksijos įgūdžius, vertybes, požiūrį ir motyvaciją, kurios leidžia 

besimokantiems save tobulinti. 

 

Elgsenos sritis aprašo veiksmų kompetencijas. 

 
Taip pat, kiekvienam DVT yra nurodomos orientacinės temos ir 

pedagoginiai metodai. 
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1.2.1 DVT 1 | Sumažinti skurdą| Panaikinti visų formų skurdą 

 

 

Lentelė 1.2.1. DVT 1 „Sumažinti skurdą“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis suvokia kraštutinio ir santykinio skurdo sąvokas bei geba kritiškai įvertinti jų pagrindines kultūrines 

ir normines prielaidas bei praktikas. 

2. Besimokantysis žino vietinį, valstybinį ir pasaulinį ekstremalaus skurdo ir ekstremalaus turtingumo pasiskirstymą.  

3. Besimokantysis žino apie skurdo priežastis ir poveikį, tokį kaip netolygus išteklių ir energijos pasiskirstymas, 

kolonizacija, konfliktai, natūralių pavojų sukeliamos nelaimės ir kitos klimato kaitos sukeltos pasekmės, aplinkos 

nykimas ir technologinės nelaimės bei socialinės apsaugos sistemų ir priemonių trūkumas. 

4. Besimokantysis suvokia kaip ekstremalus skurdas ir ekstremalus  turtingumas veikia pamatines žmogaus teises ir 

poreikius. 

5. Besimokančiajam yra žinomos skurdo mažinimo strategijos ir priemonės, jis geba atskirti stygiumi paremtą ir galia 

paremtą būdus sprendžiant skurdo problemą. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba bendradarbiauti su kitais siekiant įgalinti asmenis ir bendruomenes keisti galios ir išteklių 

paskirstymą bendruomenėje ir už jos ribų. 

2. Besimokantysis geba atkreipti kitų dėmesį į ekstremalų skurdą ir ekstremalų turtingumą bei paskatinti į sprendimus 

nukreiptą dialogą. 

3. Besimokantysis geba jautriai reaguoti į skurdo problemą bei išreikšti empatiją ir solidarumą su neturtingais 

žmonėmis bei tais, kurie yra pažeidžiamoje padėtyje. 

4. Besimokantysis geba identifikuoti savo asmenines patirtis ir tendencingas nuostatas skurdo atžvilgiu. 

5. Besimokantysis geba kritiškai įvertinti savo paties vaidmenį išlaikant pasaulines nelygybės struktūras.  

Elgsenos mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba planuoti, įgyvendinti, įvertinti ir atkartoti veiksmus, kurie prisideda prie skurdo mažinimo. 

2. Besimokantysis geba viešai reikalauti ir remti socialinį ir ekonominį teisingumą skatinančias vystymosi ir 

integravimo politikas, rizikos mažinimo strategijas ir kovos su skurdu veiksmus. 

3. Besimokantysis geba įvertinti vietinių, valstybinių ir tarptautinių įmonių sprendimus, susijusius su skurdo kūrimu ir 

įveikimu, dalyvauti jų priėmime ir daryti jiems įtaką 

4. Besimokantysis geba atsižvelgti į skurdo mažinimo, socialinio teisingumo ir antikorupcinius aspektus savo 

vartojime. 

5. Besimokantysis geba pasiūlyti sprendimus, skirtus su skurdu susijusių sisteminių problemų sprendimui. 

 



Švietimo darniam vystymuisi tikslai: Mokymosi tikslai 
 

1. Mokymosi tikslai, skirti DVT pasiekti 
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Lentelė  Nr. 1.2.1b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai skirti DVT 1 „Sumažinti skurdą“ 

Partnerysčių tarp skirtingose pasaulio vietose esančių mokyklų ir universitetų sukūrimas (pietuose ir šiaurėje; pietuose ir pietuose) 
 

Informacinės kampanijos apie skurdą vietiniu ir globaliu lygiu  suplanavimas ir įgyvendinimas 

Moksleivių įmonės, parduodančios sąžiningos prekybos produktus, suplanavimas ir įsteigimas 

Planavimas ir kartu su NVO, privačiu sektoriumi ir/ar bendruomeninėmis grupėmis vietinių paslaugų sukūrimas, kurios padidintų nepasiturinčių 

asmenų mokymosi ir/ar užimtumo galimybes,  sumažintų šių grupių pažeidžiamumą įvairiems pavojams ir padidintų jų gebėjimą greitai atsigauti.   

 
Pasirinktų šalių (analizuojant  spaudoje ar internete prieinamą informaciją) ar vietinio lygmens (keliaujant į ekskursijas, imant interviu ir pan.) 

skurdo ir turto atvejų analizės atlikimas 
 

Praktikos atlikimas su skurdu kovojančiose organizacijose  

Atlikite tyrimą: „Ar skurdas didėja, ar mažėja?“ 

Lentelė Nr. 1.2.1a. Temos, siūlomos DVT 1 „Sumažinti skurdą“: 

Skurdo apibrėžimas 

Pasaulinis, valstybinis ir vietinis ekstremalaus skurdo ir turtingumo pasiskirstymas bei to priežastys. 

 Socialinės apsaugos sistemų ir priemonių svarba 

Lygių teisių svarba ekonominiams ištekliams bei priėjimui prie bazinių paslaugų, žemės ir kitų turto formų nuosavybės ir valdymo, palikimo, 

natūralių išteklių, tinkamų naujų technologijų ir finansinių, įskaitant mikrofinansus,  paslaugų  
 

Skurdo, natūralių pavojų, klimato kaitos ir kitų ekonominių, socialinių bei aplinkos sukrėtimų ir įvykių tarpusavio ryšys 
 

Su skurdu susijusios darbo sąlygos, tokios kaip darbuotojus išnaudojančios įmonės, vaikų darbas ir šiuolaikinė vergovė  

Neturtingų ir pažeidžiamoje padėtyje esančių žmonių atsparumas 

Skurdo pasekmės, tokios kaip nepakankama mityba, vaikų ir motinų mirtingumas, nusikalstamumas ir prievarta 

Bendradarbiavimo kūrimas 
 

Vietinio, valstybinio ir tarptautinio lygmens politikos, paremtos skurdo mažinimo ir lyčių klausimų sprendimui skirtomis strategijomis 
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 1.2.2. DVT 2 | Sumažinti badą | Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir 

geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį 

 

 

Lentelė 1.2.2. Mokymosi tikslai DVT 2 „Sumažinti badą“ 

Pažintiniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokančiajam žinoma apie badą ir nepakankamą mitybą bei jų pagrindinius fizinius ir psichologinius 

padarinius žmogaus sveikatai bei apie specifines pažeidžiamas grupes. 

2. Besimokančiajam yra žinomi bado ir nepakankamos mitybos masto ir pasiskirstymo vietiniu, valstybiniu ir 

pasauliniu mastu dabartiniai ir istoriniai duomenys. 

3. Besimokančiajam yra žinomi pagrindiniai badą lemiantys veiksniai ir pagrindinės jo priežastys asmeniniame, 

vietiniame, valstybiniame ir pasauliniame lygmenyse. 

4. Besimokančiajam yra žinomi darnaus žemės ūkio principai, jis taip pat supranta, kad juridiškai įtvirtinta teisė 

į žemės nuosavybę yra būtina sąlyga žemės dirbimui. 

5. Besimokantysis supranta darnaus žemės ūkio svarbą kovoje su badu ir nepakankama mityba pasauliniu 

mastu bei žino apie kitas strategijas, skirtas kovai su badu, nepakankama bei netinkama mityba. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba diskutuoti apie problemas ir ryšius tarp kovos su badu ir darnaus žemės ūkio skatinimo 

bei mitybos gerinimo. 

2. Besimokantysis geba bendradarbiauti su kitais siekiant paskatinti ir įgalinti juos kovoti su badu bei skatinti 

darnų žemės ūkį bei geresnę mitybą. 

3. Besimokantysis geba sukurti pasaulio be bado ir nepakankamos mitybos viziją. 

4. Besimokantysis geba įvertinti savo pačių vertybes bei suprasti skirtingas  vertybes, požiūrius ir strategijas 

kovos su badu ir nepakankama mityba bei darnaus žemės ūkio vystymo aspektu. 

5. Besimokantysis geba jausti empatiją, atsakomybę prieš žmones, kenčiančius nuo bado ir nepakankamos 

mitybos, bei solidarizuotis su jais. 

Elgsenos mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba įvertinti ir atlikti veiksmus asmeniškai ir vietiniu mastu kovojant su badu ir skatinant 

darnų žemės ūkį. 

2. Besimokantysis geba įvertinti, dalyvauti ir daryti poveikį priimant sprendimus, susijusius su viešosiomis 

politikomis, skirtomis kovai su badu ir nepakankama mityba bei darnaus žemės ūkio skatinimu. 

3. Besimokantysis geba įvertinti su vietinių, valstybinių ir tarptautinių įmonių valdymo strategijomis susijusį 

sprendimų, skirtų kovai su badu ir nepilnaverte mityba bei darnaus žemės ūkio skatinimu, priėmimą, 

dalyvauti jame ir daryti jam poveikį. 

4. Besimokantysis geba kritiškai įvertinti savo kaip pasaulio piliečio vaidmenį kovoje su badu. 

5. Besimokantysis geba pakeisti savo gamybos ir vartojimo įpročius tam, kad prisidėtų prie kovos su badu ir 

skatintų darnų žemės ūkį. 
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Lentelė Nr. 1.2.2a.  Temos siūlomos DVT 2 „Sumažinti badą“ 

Bado ir nepakankamos mitybos apibrėžimas 

Grupės, kurios yra itin pažeidžiamos bado ir nepakankamos mitybos požiūriu 
 

Pagrindiniai badą ir nepakankamą mitybą sukeliantys veiksniai bei priežastys, tame tarpe ir ryšys tarp klimato kaitos, maisto 

saugumo ir žemės kokybės prastėjimo 
 

Bado ir nepakankamos mitybos pasekmės žmonių sveikatai bei gerovei, įskaitant tokias praktikas kaip migracija ir 

prisitaikymas 
 

Fizinė, emocinė ir socio-kultūrinė maisto funkcija 

Bado ir maisto pertekliaus santykis, viršsvoris ir maisto švaistymas 

Pasaulinis maistas – importas, eksportas, prekiniai pasėliai, tarptautiniai mokesčiai, subsidijos, prekybos sistemos, 

genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) naudojimo privalumai, rizikos ir su tuo susiję iššūkiai 
 

Institucijos ir judėjimai, kurie yra susiję su badu ir darniu žemės ūkiu, tokios kaip JT maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), 

„Foodwatch“, „Slow Food“, bendruomeninis žemės ūkis, tarptautinis judėjimas „Via Campesina“ ir kt. 
 

Darnaus žemės ūkio sąvoka ir principai, įskaitant atsparumo klimatui praktikas, ekologinį ūkininkavimą, biodinaminį 

ūkininkavimą, savarankišką ūkį bei agro-miškininkystę 
 

Sėklų, augalų ir gyvūnų biologinė įvairovė, ypač lyginant su laukinėmis rūšimis 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.2b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai skirti DVT 2 „Sumažinti badą“ 

Pažaiskite vaidmenų žaidimą, kuriame smulkieji gamintojai ir didelės bendrovės veikia pasaulinėje rinkoje, veikiamoje 

mokesčių, subsidijų, tarifų, kvotų ir pan. 

 
Vietinių ir valstybinių maisto gamybos ir vartojimo sistemų ir/ar gamtinių pavojų ir stichinių nelaimių maisto gamybos 

sistemose scenarijų sukūrimas ir analizė 

 
Pakankamų ir nepakankamų viešųjų politikų ar įmonių valdymo strategijų, skirtų kovai su badu, maisto švaistymo 

mažinimui ir darnaus žemės ūkio skatinimui, atvejų tyrimo analizių atlikimas 

 
Organizuokite ekskursijas ir keliones į vietas, kuriose praktikuojamas darnus žemės ūkis 
  

Sekite maisto kelionę nuo ūkio iki lėkštės – auginimas, derliaus nuėmimas ir maisto paruošimas, pvz. miesto ar mokyklos 

sodininkystės projektai 

Įtraukite moksleivius į veiklą, kuria siekiama perteklinį maistą perduoti žmonėms, kuriems jo trūksta  

Atlikite maisto gyvavimo ciklo analizę (GCA) 
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       1.2.3. DVT 3 | Gera sveikata ir gerovė | 
 

 Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę 
 

Lentelė 1.2.3. DVT 3 „Gera sveikata ir gerovė“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis žino sveikatos, higienos ir gerovės sąvokas bei gali jas kritiškai įvertinti, įskaitant lyties 

reikšmės sveikatoje ir gerovės svarbos suvokimą. 

2. Besimokantysis žino faktus ir duomenis apie pavojingiausias užkrečiamas ir neužkrečiamas ligas bei labiausiai 

ligų, sutrikimų ir nenatūralios mirties pažeidžiamas grupes ir regionus. 

3. Besimokantysis supranta socio-politinius ir ekonominius sveikatos ir gerovės aspektus, žino apie reklamos 

poveikį bei strategijas, skatinančias sveikatą ir gerovę. 

4. Besimokantysis suvokia protinės sveikatos svarbą. Besimokantysis supranta neigiamą tokio elgesio kaip 

ksenofobija, diskriminacija ir patyčios poveikį psichinei sveikatai ir emocinei gerovei bei priklausomybės nuo 

alkoholio, tabako ir kitų narkotikų žalą sveikatai ir gerovei. 

5. Besimokantysis žino reikiamas prevencijos strategijas, ugdančias gerą fizinę ir protinę sveikatą bei gerovę, 

įskaitant seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, taip pat informaciją apie ankstyvąjį perspėjimą ir rizikos 

mažinimą. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba bendrauti su sergančiais žmonėmis, jausti jiems empatiją dėl jų padėties ir jausmų. 

2. Besimokantysis geba diskutuoti apie sveikatos problemas, įskaitant seksualinę ir reprodukcinę sveikatą bei 

gerovę, ypač argumentuoti teigiamą prevencinių strategijų naudojimo poveikį sveikatos ir gerovės skatinimui. 

3. Besimokantysis geba padrąsinti kitus apsispręsti ir imtis veiksmų pasisakant už visų sveikatą ir gerovę.  

4. Besimokantysis geba suformuoti visapusišką sveiko gyvenimo ir gerovės suvokimą bei išaiškinti susijusias 

vertybes, požiūrį ir įsitikinimus. 

5. Besimokantysis geba suformuoti asmeninį įsipareigojimą puoselėjant savo, savo šeimos ir kitų sveikatą ir 
gerovę, 

įskaitant svarstymus apie savanorišką ar profesionalų darbą sveikatos ir socialinės priežiūros srityse.  

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba įtraukti sveikatos puoselėjimo veiklą į savo kasdienę buitį. 

2. Besimokantysis geba planuoti, įgyvendinti, vertinti ir pritaikyti sveikatą, įskaitant seksualinę ir reprodukcinę, 

bei gerovę puoselėjančias strategijas sau, savo šeimai ir kitiems. 

3. Besimokantysis geba pastebėti, kad kitiems yra reikalinga pagalba, taip pat stengiasi padėti sau ir kitiems. 

4. Besimokantysis geba viešai pareikalauti ir paremti politikų, skatinančių sveikatą ir gerovę, kūrimą. 

5. Besimokantysis geba pasiūlyti būdus spręsti galimiems konfliktams tarp viešojo intereso siūlyti vaistus už 

prieinamą kainą ir privataus farmacijos pramonės intereso. 
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Lentelė Nr. 1.2.3a. Temos, siūlomos DVT 3 „Gera sveikata ir gerovė“ 

Pavojingos užkrečiamos ir neužkrečiamos ligos. 

 

Pažeidžiamų grupių sveikatos problemos pačiuose pažeidžiamiausiuose regionuose bei suvokimas, kaip lyčių nelygybė gali 

paveikti sveikatą ir gerovę. 

 
Tiesioginės strategijos, skatinančios sveikatą ir gerovę, pvz. vakcinos, sveikas maistas, fizinis lavinimas, psichinė sveikata, 

medicininės konsultacijos, švietimas, švietimas apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, įskaitant mokymą apie apsaugą nuo 

nėštumo ir saugų seksą. 

 
Netiesioginės strategijos (visuomenės sveikata), skirtos sveikatai ir gerovei: pvz. politinės programos, skirtos sveikatos 

draudimui, prieinamoms vaistų kainoms, sveikatos paslaugoms, įskaitant seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros 

paslaugas, narkotikų prevencijai, žinių ir technologijų perdavimui, taršos mažinimui bei ankstyvam perspėjimui ir rizikos 

mažinimui. 

 
Filosofinė ir etinė gyvenimo kokybės, gerovės ir laimės sąvokos. 

 Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos švietimas, įskaitant šeimos planavimą. 

Diskriminuojantis požiūris į žmones sergančius ŽIV, kitomis ligomis ar su protiniais sutrikimais.  

Kelių eismo įvykiai. 

Per didelis svoris ir viršsvoris, nepakankamas fizinis aktyvumas ir nesveikas maistas. 

 
Cheminės medžiagos, oro, vandens ir žemės tarša. 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.3b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 3 „Gera sveikata ir gerovė“ 

Įrenkite mieste informacinį stendą, pvz. apie „Pasaulinę AIDS dieną“ (gruodžio 1). 

 

Žiūrėkite vaizdo įrašus, propaguojančius sveiką elgesį (pvz. prezervatyvo naudojimas saugesniam seksui, sakymas „Ne“ kai 

siūloma narkotikų…). 

 
Dalyvavimas etinės, analizuojamosios esė rašyme ir/ar diskusijose apie tai, ką reiškia gyventi sveikai ir gerai jaustis 

 
Paprašykite, kad sunkiomis ligomis sergantys ar priklausomi nuo narkotikų asmenys pasidalintų savo istorijomis 

 

Praktinių užsiėmimų apie sveikatos puoselėjimą ir ligų prevencijos strategijas organizavimas (pvz. dalyvavimas fizinio 

aktyvumo veiklose, sveiko maisto ruošimas, naudojimasis prezervatyvais, tinklo nuo vabzdžių įrengimas, vandeniu plintančių 

ligų šaltinių nustatymas ir kontroliavimas) 

Atlikite projektą apie epidemines ir endemines ligas – sėkmės atvejus ir iššūkius (maliarija, zika, ebola ir pan.) 

 Atlikite tyrimą: „Ar gyventi ilgiau yra gerai?“ 
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1.2.4. DVT 4 | Kokybiškas išsilavinimas|  Užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį 

kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi 
 

 
 

Lentelė 1.2.4. DVT 4 „Kokybiškas išsilavinimas“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis supranta svarbias švietimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių užtikrinimo visiems 

funkcijas (formalus ir neformalus mokymasis), t. y. suvokia juos kaip pagrindines varomąsias darnaus 

vystymosi jėgas, gerinančias žmonių gyvenimą ir padedančias pasiekti DVT. 

2. Besimokantysis suvokia švietimą kaip naudą visuomenei, visuotinę bendrą naudą, pamatinę žmogaus teisę 

ir pagrindą kitų teisių užtikrinimui. 

3. Besimokantysis žino apie nelygias  švietimo prieinamumo galimybes, ypač tarp mergaičių ir berniukų bei 

kaimo vietovėse, taip pat kokybiško švietimo prieinamumo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių trūkumo 

priežastis. 

4. Besimokantysis supranta kultūros funkcijos svarbą siekiant darnumo. 

5. Besimokantysis supranta, kad švietimas gali padėti kurti darnesnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba skleisti informaciją apie kokybišką švietimą visiems, humanistinį ir holistinį švietimo 

būdus, ŠDV ir su juo susijusius metodus. 

2. Besimokantysis geba, pasitelkęs tiesioginio dalyvavimo būdus, motyvuoti ir įgalinti kitus reikalauti tinkamo 

švietimo ir naudojimosi juo galimybių. 

 
3. Besimokantysis geba atpažinti tikrąją švietimo vertę bei analizuoti ir atpažinti savo paties mokymosi 

poreikius savo asmeniniame augime. 

4. Besimokantysis geba atpažinti savo paties įgūdžių svarbą savo gyvenimo pagerinimui, konkrečiai 

įsidarbinimui ir verslumui. 

5. Besimokantysis geba pats dalyvauti ŠDV. 

Elgsenos mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba prisidėti prie raginimų užtikrinti  ir įgyvendinti kokybišką švietimą visiems, taip pat 

užtikrinti ŠDV ir su juo susijusių metodų taikymą skirtinguose lygmenyse. 

2. Besimokantysis geba propaguoti lyčių lygybę švietime. 

3. Besimokantysis geba reikalauti ir remti politinių priemonių, skatinančių laisvą, teisingą ir kokybišką švietimą 

visiems, kūrimą, ŠDV ir su juo  susijusių metodų taikymą, taip pat siekį kurti saugias, prieinamas ir atviras 

ugdymo aplinkas. 

4. Besimokantysis geba propaguoti jaunų žmonių įgalinimą. 

5. Besimokantysis geba pasinaudoti visomis jam gyvenime skirtomis švietimo galimybėmis bei pritaikyti įgytas 

žinias kasdienėse situacijose darnaus vystymosi skatinimui. 
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Lentelė Nr. 1.2.4a. Temos, siūlomos DVT 4 „Kokybiškas išsilavinimas“ 

Švietimas kaip viešasis gėris, visuotinė bendra gėrybė, pamatinė žmogaus teisė ir kitų teisių užtikrinimo pagrindas 

 
Darbotvarkės „Švietimas 2030“ ir sėkmingų bei inovatyvių atvejų iš viso pasaulio studijos  

 

Atviro bei teisingo kokybiško švietimo bei mokymosi visą gyvenimą galimybių reikšmė visiems (formaliame ir neformaliame 

švietime įskaitant IKT naudojimą) ir visuose lygiuose gerinant žmonių gyvenimą ir skatinant darnų vystymąsi 

 
Nepakankamo švietimo prieinamumo priežastys (pvz. skurdas, konfliktai, nelaimės, lyčių nelygybė, viešojo finansavimo 

švietimui trūkumas, auganti privatizacija) 

 
Visuotinis raštingumo, gebėjimo skaičiuoti ir svarbiausių įgūdžių užtikrinimas 

 Įvairovė ir atviras švietimas 

Svarbiausi įgūdžiai ir kompetencijos, kurių reikia XXI amžiuje 

 
Žinios, vertybės, įgūdžiai ir elgesys, kurie yra reikalingi darnaus vystymosi skatinimui 

 

Švietimo darniam vystymuisi (ŠDV) koncepcija, visainstitucinis būdas kaip pagrindinė strategija ŠDV pagerinimui ir pedagogika 

darnumo kompetencijų ugdymui. 

 
Jaunimo įgalinimas ir marginalizuotų grupių įgalinimas. 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.4b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 4 „Kokybiškas išsilavinimas“ 

Partnerysčių tarp mokyklų, universitetų ir kitų švietimo  institucijų  skirtinguose pasaulio regionuose kūrimas (pietuose ir 

šiaurėje, pietuose ir pietuose) 

 
Suplanuokite ir įvykdykite informacinę kampaniją apie kokybišką švietimą 

 

Atlikite švietimo sistemos ir prieigos prie švietimo atvejų analizę (pvz. užrašymas į pradinę mokyklą) pasirinktose 

bendruomenėse arba šalyse 

 
Suplanuokite ir atlikite ŠDV projektą mokykloje, universitete arba vietinėje bendruomenėje 

 

Švęskite JT pasaulinę jaunimo įgūdžių dieną (liepos 15 d.), Tarptautinę raštingumo dieną (rugsėjo 8 d.) arba Pasaulinę mokytojų 

dieną (spalio 5 d.) arba dalyvaukite Visuotinėje veiksmo savaitėje (Global Action Week) 

 
Organizuokite ŠDV dienas vietiniu, regioniniu ar valstybiniu lygmeniu 

 
Atlikite tyrimą: „Kas yra darni mokykla?“ 
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        1.2.5. DVT 5 | Lyčių lygybė | Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir 
mergaites 

 

Lentelė 1.2.5. DVT 5 „Lyčių lygybė“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis suvokia lyties, lyčių lygybės ir lyčių diskriminacijos sampratas ir žino visas lyčių 

diskriminacijos, prievartos ir nelygybės formas (pvz. žalingas praktikas, tokias kaip moterų genitalijų 

žalojimas, nužudymai dėl garbės ir vaikų santuokos, nevienodos įsidarbinimo galimybės ir darbo 

apmokėjimas, kalbinė konstrukcija, tradiciniai lyčių vaidmenys, stichinių nelaimių poveikis lytims) bei 

suvokia dabartines ir istorines lyčių nelygybės priežastis. 

2. Besimokantysis suvokia pamatines moterų ir mergaičių teises, įskaitant jų teisę nebūti išnaudojamoms ir 

nepatirti smurto, bei jų reprodukcines teises. 

3. Besimokantysis suvokia lyčių lygybės lygmenis savo paties valstybėje ir kultūroje lyginant su pasaulinėmis 

normomis (atsižvelgiant į kultūrinius ypatumus), įskaitant lyčių klausimų santykį su kitomis socialinėmis 

kategorijomis, tokiomis kaip gebėjimai, religija ir rasė. 

4. Besimokantysis žino visiškos lyčių lygybės ir dalyvavimo  teisės aktų priėmime bei valdyme, įskaitant 

valstybinio biudžeto paskirstymą, darbo rinką ir viešųjų bei privačiųjų sprendimų priėmimą, suteikiamas  

galimybes ir naudą. 

5. Besimokantysis supranta išsilavinimo funkciją, galimybes suteikiančias technologijas bei teisės aktus , 

įgalinančius ir užtikrinančius pilną visų lyčių dalyvavimą. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba atpažinti tradicinį požiūrį į lyčių vaidmenis bei jį kvestionuoti kritiškai, išlaikydamas 

deramą pagarbą kultūriniams ypatumams. 

2. Besimokantysis geba atpažinti ir prieštarauti lyčių diskriminacijai bei diskutuoti apie visiško visų lyčių 

įgalinimo naudą. 

3. Besimokantysis geba rasti ryšį su kitais asmenimis, kurie dirba siekdami panaikinti lyčių diskriminaciją bei 

prievartą ir įgalinti tuos, kurių teisės vis dar gali būti pažeidžiamos, taip pat geba skatinti pagarbą ir lygybę 

visuose lygmenyse. 

4. Besimokantysis geba įvertinti savo paties lytinę tapatybę ir vaidmenį. 

5. Besimokantysis geba jausti empatiją ir solidarizuotis su tais, kurie skiriasi nuo asmeninių ar bendruomenės 

lūkesčių dėl lyčių ir jų vaidmenų. 

Elgsenos mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba pasinaudoti savo aplinka, kad įgalintų save ar kitus, kurie yra diskriminuojami dėl savo 

lyties. 

2. Besimokantysis geba įvertinti, dalyvauti ir daryti įtaką priimant sprendimus dėl lyčių lygybės ir jų 

dalyvavimo. 

3. Besimokantysis geba palaikyti kitus, išreikšdamas  empatiją kitai lyčiai bei kovoti su lyčių diskriminacija 

ir prievarta. 

4. Besimokantysis geba pastebėti ir atpažinti lyčių diskriminaciją. 

5. Besimokantysis geba planuoti, įgyvendinti, remti ir vertinti lyčių lygybės strategijas.  
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Lentelė Nr. 1.2.5a. Temos, siūlomos DVT 5 „Lyčių lygybė“ 

Lytis kaip socialinis ir kultūrinis konstruktas 

 
Lyčių nelygybė, tradiciniai lyčių vaidmenys ir struktūrinė diskriminacija  

Lyčių lygybė ir dalyvavimas sprendimų priėmime 

Lytis ir darbas, įskaitant atlyginimų skirtumą ir neapmokamo darbo pripažinimą 

 

Lytis ir švietimas, įskaitant lyčių lygybę, įgyjant pradinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą 

 
Seksualinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės 

 
Lytis ir skurdas, įskaitant maisto saugumą ir finansinę priklausomybę 

 

Lytis visuomenės dinamikoje (sprendimų priėmimas, valdymas, vaikų priežiūra, švietimas, konfliktų sprendimas, nelaimių rizikos 

mažinimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos) 

 
Moterų ir merginų išnaudojimas ir prekyba jomis 

 
Lyties ir kitų socialinių kategorijų, tokių kaip gebėjimai, religija ir rasė, tarpsektoriškumas 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.5b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 5 „Lyčių lygybė“ 

Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos (lapkričio 25 d.) minėjimas 

Pasikviesti  kalbėtojų, kurie yra patyrę smurtą dėl lyčių tapatybės ar seksualinės orientacijos  

Žaidimai vaidmenimis kuriuose nagrinėjamas priklausymas ir tapatybė, paremti lyčių vaidmenimis2
 

Partnerystė su grupėmis iš kitų pasaulio dalių, kuriose požiūris į lytis gali būti kitoks. 

Dienos praleidimas tradiciniame moteriškame ar vyriškame darbe (darbų mainai) 

Išnagrinėti kaip gamtiniai pavojai ir nelaimės skirtingai veikia moteris, merginas, vyrus ir vaikinus 

 

Atlikite užklausomis paremtą projektą: „Koks yra skirtumas tarp lygybės ir teisingumo ir kaip tai galioja darbo rinkai?” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2. pvz.: http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_Resource%20_Pack.pdf 
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 1.2.6 DVT 6 | Švarus vanduo ir higiena | Užtikrinti visiems vandens 

prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją 

 

 
 

 
 
 

 
 

3. Virtualus vanduo yra vanduo, kuris yra  „įtrauktas” į prekes. Prekių gamybai ir paslaugų teikimui reikalingas vanduo; vanduo, kuris yra naudojamas pagaminti žemės ūkio ar pramonės 

produktus yra vadinamas virtualiu produkto vandeniu. 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/ 

Lentelė 1.2.6. DVT 6 „Švarus vanduo ir higiena“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis supranta vandenį kaip esminę pačios gyvybės sąlygą, vandens kokybės ir kiekio svarbą bei 

vandens užterštumo ir trūkumo priežastis, poveikį ir pasekmes. 

2. Besimokantysis suvokia, kad vanduo yra daugelio sudėtingų pasaulio santykių ir sistemų dalis. 

3. Besimokantysis žino apie nevienodą pasaulinį prieigos prie saugaus geriamo vandens ir sanitarijos priemonių 

pasiskirstymą. 

4. Besimokantysis supranta „virtualaus vandens“ sąvoką3. 

5. Besimokantysis suvokia integruoto vandens išteklių valdymo (IVIV) sampratą bei kitas strategijas, skirtas 

vandens prieinamumui, darniam valdymui bei sanitarinėms sąlygoms užtikrinti, įskaitant potvynių ir sausrų 

rizikų valdymą. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba dalyvauti vietinių bendruomenių vandens ir sanitarinių sąlygų valdymo veiklose.  

2. Besimokantysis geba diskutuoti apie vandens taršą, vandens prieinamumą ir vandens taupymo priemones 

bei didinti sėkmės istorijų žinomumą. 

3. Besimokantysis geba jaustis atsakingu už savo sunaudojamą vandenį. 

4. Besimokantysis geba suvokti gerų sanitarijos ir higienos standartų vertę. 

5. Besimokantysis geba kvestionuoti socio-ekonominius bei lyčių skirtumus prieigoje prie saugaus geriamo 

vandens ir sanitarijos priemonių. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba bendradarbiauti su vietinėmis institucijomis gerinant vietinius pajėgumus 

savarankiškumo didinimui. 

2. Besimokantysis geba prisidėti prie vandens išteklių valdymo vietiniame lygmenyje. 

3. Besimokantysis geba sumažinti savo paties vandens sunaudojimo pėdsaką ir taupyti vandenį savo kasdienėje 

veikloje. 

4. Besimokantysis geba planuoti, įgyvendinti, įvertinti ir atkartoti veiklas, kurios prisideda prie gerėjančios 

vandens kokybės ir saugumo. 

5. Besimokantysis geba įvertinti, dalyvauti ir daryti įtaką vietinėms, nacionalinėms ir tarptautinėms 

bendrovėms,  šioms priimant sprendimus dėl  susijusių  su vandens tarša valdymo strategijų  
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Lentelė Nr. 1.2.6a. Temos, siūlomos DVT 6 „Švarus vanduo ir higiena“ 

Pasaulinis vandens ciklas ir vandens pasiskirstymas 
 

Sąžiningos prieigos prie saugaus geriamo vandens ir jo prieinamos kainos svarba (vandens apsaugos užtikrinimas klimato kaitos 

sąlygomis: pvz. socialinių ir ekonominių problemų, kurias sukelia dažnos sausros ir dėl to atsirandantis vandens stygius bei 

potvyniai ir vandens perteklius, sprendimas) 
 

Pakankamos ir tinkamos sanitarijos ir higienos bei vandens kokybės ir kiekio parametrų svarba sveikatai 
 

Žmogaus teisė į vandenį ir vanduo kaip pasaulinis bendras išteklius 
 
Taršos bei pavojingų cheminių medžiagų išleidimo ir išmetimo poveikis vandens kokybei 

Vandens stygius ir efektyvus vandens naudojimas 

Su vandeniu susijusių ekosistemų svarba 

Su vandeniu ir sanitarija susijusi veikla ir programos, įskaitant vandens rinkimą, druskų pašalinimą, vandens efektyvumą, 

nuotėkų valymo, perdirbimo ir pakartotinio naudojimo technologijas, vandens patentus, aplinkos formavimą gruntinio 

vandens papildymui bei integruotą vandens išteklių valdymą 

Vandens eksportas (virtualus vanduo) 
 

Vanduo ir darnus vystymasis (pvz. vanduo ir lytis, vanduo ir nelygybė, vanduo ir sveikata, vanduo ir miestai, vanduo ir energija, 

vanduo ir maisto saugumas, vanduo ir nelaimių rizikos mažinimas, vanduo ir klimato kaita, vanduo ir žalioji ekonomika, vanduo 

ir darbas) 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.6b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 6 „Švarus vanduo ir higiena“ 

Apskaičiuokite savo vandens sunaudojimo pėdsaką (VSP)4
 

 
Vietinio darnaus vandens naudojimo ir tiekimo koncepcijos, paremtos sėkmingais pavyzdžiais, sukūrimas  

Partnerysčių tarp mokyklų, esančių regionuose su vandens pertekliumi ar stygiumi, sukūrimas 

Ekskursijų ir kelionių į vietinius vandens infrastruktūros objektus organizavimas bei vandens kokybės stebėjimas mokykloje ir 
namuose  
 
Informacinės kampanijos ar jaunimo akcijos apie vandenį ir jo svarbą planavimas ir vykdymas 

Sukurkite projektinį darbą apie nematomą vandenį, pvz. kiek vandens yra litre alaus, kilograme jautienos, marškinėliuose ir 

pan. 

 
Atlikite tyrimą: „Kokią veiklą žmogus gali vykdyti be vandens?“ 

 

 

4. Vandens sunaudojimo pėdsakas matuoja vandens kiekį, kuris yra sunaudojamas pagaminti kiekvienai prekei ir suteikti kiekvienai paslaugai, kuriomis mes naudojamės. Jis gali būti išmatuotas pavieniam 

procesui, pvz. ryžių auginimui, tokiai prekei kaip džinsai, kurui, kurį pilame į savo automobilį, ar visai tarptautinei bendrovei. Vandens sunaudojimo pėdsakas taip pat gali parodyti, kiek vandens sunaudoja 

konkreti valstybė ar atskiras asmuo. Žr.: http://waterfootprint.org/en/resources/interactive- tools/personal-water-footprint-calculator/ 
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1.2.7. DVT 7 | Prieinama ir švari energija | Užtikrinti visiems prieigą prie 
prieinamos,  
patikimos, darnios ir modernios energijos  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Lentelė 1.2.7. Mokymosi tikslai DVT 7 „Prieinama ir švari energija“ 

Pažintiniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis žino skirtingus energijos išteklius (atsinaujinančius ir neatsinaujinančius) bei jų atitinkamus 

pranašumus ir trūkumus, įskaitant poveikį aplinkai, su sveikata susijusius aspektus, panaudojimą, saugą ir 

energetinį saugumą bei jų dalį bendroje vietinio, valstybinio ir pasaulinio lygmens energetikoje.  

2. Besimokantysis žino, kam daugiausiai energijos yra sunaudojama skirtingose pasaulio dalyse. 

3. Besimokantysis supranta energijos efektyvumo ir pakankamumo sąvokas bei žino socio-technines 

strategijas ir politikas, skirtas efektyvumui ir pakankamumui pasiekti. 

4. Besimokantysis supranta, kaip politinės strategijos gali daryti įtaką energijos gamybos, pasiūlos, paklausos 

ir vartojimo kaitai. 

5. Besimokantis žino apie kenksmingą nedarnios energijos gamybos poveikį, supranta, kaip atsinaujinančios 

energijos technologijos gali padėti skatinti darnų vystymąsi, ir suvokia naujų ir inovatyvių technologijų, ypač 

energijos perdavimo technologijų, tarpvalstybinio bendradarbiavimo  poreikį. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba išreikšti energijos efektyvumo ir pakankamumo poreikį. 

2. Besimokantysis geba įvertinti ir suvokti kitų žmonių/valstybių, regionų prieinamos, patikimos, darnios ir 

švarios energijos poreikį. 

3. Besimokantysis geba bendradarbiauti su kitais siekiant perduoti ir pritaikyti energetines technologijas  

skirtingoms aplinkoms bei pasidalinti geriausia savo bendruomenės energijos panaudojimo patirtimi. 

4. Besimokantysis geba išaiškinti savo normas ir vertybes, susijusias su energijos gamyba ir naudojimu, bei 

įvertinti savo paties energijos naudojimą efektyvumo ir pakankamumo prasme. 

5. Besimokantysis geba sukurti patikimos ir darnios energijos gamybos, tiekimo ir naudojimo savo šalyje viziją. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba taikyti ir įvertinti priemones tam, kad padidintų energijos efektyvumą ir pakankamumą 

savo asmeninėje aplinkoje bei padidintų atsinaujinančios energijos dalį asmeniniame energijos vartojime. 

2. Besimokantysis geba taikyti svarbiausius principus, kad nustatytų tinkamiausią atsinaujinančios energijos 

strategiją konkrečioje padėtyje. 

3. Besimokantysis geba analizuoti didelių energetinių projektų (pvz. jūrinio vandens jėgainių parko statybos) 

ir su energetika susijusių politinių strategijų poveikį ir ilgalaikius padarinius skirtingoms suinteresuotų 

asmenų grupėms (įskaitant gamtą). 

4. Besimokantysis geba daryti įtaką su energijos gamyba, tiekimu ir naudojimu susijusioms viešosioms 

politinėms strategijoms. 

5. Besimokantysis geba palyginti ir įvertinti skirtingus verslo modelius ir jų tinkamumą skirtingiems 

energetiniams sprendimams bei daryti poveikį energijos tiekėjams, kad šie gamintų saugią, patikimą ir 

darnią energiją. 
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Lentelė Nr. 1.2.7a. Temos, siūlomos DVT 7 „Prieinama ir švari energija“ 

Skirtingos energijos rūšys, ypač atsinaujinanti energija, tokia kaip saulės, vėjo, vandens, geoterminė ir potvynių  

Energijos gamyba, tiekimas, poreikis ir naudojimas skirtingose šalyse 

Energijos efektyvumas ir pakankamumas energijos naudojime 

 

Strategijos: Centralizuota ir necentralizuota energijos gamyba; energetinė nepriklausomybė, pvz.  vietinės energijos tiekimo 

bendrovės (VETB) 

 
Politiniai, ekonominiai ir socialiniai energetikos ir jungčių su energijos gaminimo objektais aspektai, pvz. didelių energetikos 

projektų, tokių kaip stambių saulės elektrinių ar užtvankų projektai ir galimi interesų konfliktai (politinė ir ekonominė galia 

(tarp valstybių), itin skurdžių asmenų teisės) 

 
Energijos gamybos, tiekimo ir naudojimo poveikis aplinkai, problemos (pvz. klimato kaita, pilkoji energija5) 

 
Visuomenės ir privataus sektoriaus vaidmuo užtikrinant mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energijos sprendimų 
vystymąsi 
 
Naftos gavybos pikas ir energetinis saugumas – (per didelė)priklausomybė nuo neatsinaujinančių energijos šaltinių, tokių 
kaip nafta 
 
Jungiančiosios technologijos ir technologija „švaresniam“ iškastinio kuro panaudojimui 

Su energijos gamyba, tiekimu ir naudojimu susijusios lyčių problemos 
 
 
 

 

Lentelė Nr. 1.2.7b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 7 „Prieinama ir švari energija“ 

Eksperimentai su darnios energijos technologijomis 

 

Savo pačių energijos vartojimo įvertinimas ir aptarimas, pvz. priežastys lemiančios energijos suvartojimo (subjektyvaus) mastą 

„bazinių poreikių patenkinimui“ (pvz. energija maisto paruošimui) bei „prabangiam gyvenimo būdui“ (pvz. energija plaukimo 

baseinui) 

 
Ekskursijų į energetikos objektus organizavimas, įskaitant etiškas diskusijas apie atitinkamų energijos rūšių ir atskirų projektų 

privalumus ir trūkumus 

 
Atlikite būsimos energijos gamybos, tiekimo ir naudojimo scenarijų analizę 

Organizuokite energijos taupymo kampaniją savo institucijoje ar vietiniame lygmenyje 

Atlikite grupinį projektą apie tai, kiek energijos reikia mūsų kasdienių poreikių patenkinimui, pvz. riekei duonos, dribsniams ir 
pan. 

 
Atlikite tyrimą: „Kaip yra susijusi energija ir žmonių gerovė?“ 

 

 
 

 
5. Pilkoji energija yra su produktu susijusi paslėptoji energija, reiškianti visą energiją, sunaudotą per produkto tarnavimo laiką: nuo pagaminimo iki utilizavimo. 
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1.2.8. DVT 8 | Deramas darbas ir ekonominis augimas | Skatinti tvarų, 

visaapimantį  ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą   

ir tinkamą darbą 
 

 

 

Lentelė 1.2.8. Mokymosi tikslai DVT 8 „Deramas darbas ir ekonominis augimas“ 

Pažintiniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis supranta tvaraus, visaapimančio ir darnaus ekonomikos augimo, produktyvaus įdarbinimo bei 

deramo darbo sąvokas, įskaitant lyčių lygių galimybių skatinimą, bei žino apie alternatyvius ekonomikos 

modelius ir rodiklius. 

2. Besimokančiajam yra žinomas oficialių užimtumo duomenų pasiskirstymas sektoriuose, neoficialūs nedarbo ir 

darbo duomenys skirtinguose pasaulio regionuose ir valstybėse bei socialinės grupės, kurias šis nedarbas veikia 

labiausiai. 

3. Besimokantysis supranta santykį tarp ekonominio augimo ir darbo bei žino apie kitus įtaką darančius veiksnius, 

tokius kaip darbo jėga ir ją pakeičiančios naujosios technologijos. 

4. Besimokantysis supranta, kaip itin žemas ir mažėjantis darbuotojų atlyginimas bei itin aukštas vadovybės ir 

savininkų atlyginimas ir pelnas skatina nelygybę, skurdą, pilietinius neramumus ir pan. 

5. Besimokantysis supranta, kaip inovacijos, verslumas ir naujų darbo vietų kūrimas gali prisidėti prie deramo darbo 

ir darnumu skatinamos ekonomikos bei ekonominio augimo atribojimo nuo natūralių pavojų ir aplinkos 

prastėjimo poveikio. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba kritiškai aptarti ekonomikos ir visuomenės ekonominius modelius ir ateities vizijas bei 

perteikti jas viešoje erdvėje. 

2. Besimokantysis geba bendradarbiauti su kitais, reikalaujant iš politikų ir savo darbdavio sąžiningo atlygio, 

vienodo atlyginimo už vienodą darbą ir teisių darbo santykiuose. 

3. Besimokantysis geba suprasti kaip jo  paties vartojimas veikia kitų darbo sąlygas pasaulinėje ekonomikoje. 

4. Besimokantysis geba atpažinti savo asmenines teises ir paaiškinti savo, su darbu susijusius poreikius ir vertybes. 

5. Besimokantysis geba sukurti viziją ir planus savo paties ekonominiam gyvenimui, paremtam kompetencijų ir 

kontekstų analize. 

Elgsenos mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba pateikti naujas darnios, atviros ekonomikos ir deramo darbo vizijas ir modelius. 

2. Besimokantysis geba prisidėti prie pagerinimų, susijusių su nesąžiningu atlyginimu už darbą, nevienodu atlygiu 

už tokį patį darbą ir blogomis darbo sąlygomis. 

3. Besimokantysis geba sukurti ir įvertinti idėjas, skirtas darnumo skatinamoms inovacijoms ir verslumui. 

4. Besimokantysis geba suplanuoti ir įgyvendinti verslo projektus. 

5. Besimokantysis geba sukurti kriterijus ir atsakingai vartoti, taip prisidėdamas prie sąžiningų darbo sąlygų rėmimo 

ir pastangų atsieti gamybą nuo natūralių pavojų ir aplinkos prastėjimo poveikio.  
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Lentelė Nr. 1.2.8a. Temos, siūlomos DVT 8 „Deramas darbas ir ekonominis augimas“ 

Ekonomikų indėlis į žmonių gerovę bei socialiniai ir asmeniniai nedarbo padariniai 

 
Ekonominė etika 

 
Ekonominio augimo teorinės prielaidos, modeliai ir rodikliai (BVP, BNP, ŽSRI) 

 

Alternatyvūs ekonominiai modeliai ir rodikliai: stabilios ekonomikos, bendrosios gerovės ekonomikos, smukimas, natūriniai 

ūkiai, atviros gerovės indeksas6, pasaulinis bado indeksas7
 

 
Finansinių sistemų koncepcijos ir reiškiniai bei jų įtaka ekonominiam vystymuisi (investicijos, paskolos, palūkanos, bankai, 

spekuliavimas akcijų biržoje, infliacija ir pan.) 

 
Darbo jėga (populiacijos augimas dėl gimstamumo, migracijos ir pan.)  

Lyčių lygybė ekonomikoje ir socialinio darbo (ekonominė) vertė 

Nelygybė darbo rinkoje: skirtingų socialinių grupių atstovavimas ir dalyvavimas, skirtingos pajamos/atlyginimai ir savaitinis 

darbo laikas skirtingose valstybėse, sektoriuose, socialinėse grupėse bei tarp lyčių 

 
Oficialus ir neoficialus darbas, darbuotojų teisės, ypač migrantų ir pabėgėlių, priverstinis darbas, vergija ir prekyba žmonėmis 

 
Verslumas, (socialinės) inovacijos, naujos technologijos ir vietinės ekonomikos darniam vystymuisi 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.8b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 8 „Deramas darbas ir ekonominis 

augimas“ 

Pabūkite „velnio advokatu“ skirtingiems ekonominio augimo modeliams 

 
Suplanuokite ir įgyvendinkite verslo ir socialinio verslo projektus  

Atlikite moksleivių praktiką vietinėse įmonėse 

Atlikdami interviu, ištirkite darbdavių ir darbuotojų poreikius ir požiūrius 

Nubraižykite kelis gyvenimo ir karjeros kelius 

Klasės veikloje bendradarbiaukite su darbdaviais 

 
Atlikite tyrimą: „Kaip mano karjera gali prisidėti prie darnaus vystymosi?“ 

 

 

 
 
 

 

6. http://inclusivewealthindex.org/#the-world-wants-to-know-how-its-doing 

7. http://www.ifpri.org/topic/global-hunger-index 
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1.2   9. DVT 9 | Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra | Plėtoti atsparią 

infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas 

 

 

inovacijas puoselėjimas 

 

Lentelė 1.2.9. DVT 9 „Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis supranta darnios infrastruktūros ir industrializacijos koncepciją bei visuomenės poreikius 

sisteminiam jų vystymuisi. 

2. Besimokantysis supranta vietinius, valstybinius ir globalius iššūkius, kurie kyla siekiant darnumo 

infrastruktūroje ir industrializacijoje. 

3. Besimokantysis geba apibūdinti sąvoką „atsparumas“ infrastruktūros ir teritorijų planavimo kontekste, 

supranta pagrindines sąvokas, tokias kaip modalumas ir įvairovė, bei geba jas taikyti savo vietinei 

bendruomenei ir pasauliniu mastu. 

4. Besimokantysis žino nedarnios industrializacijos keliamus pavojus ir žino jiems priešingus atsparios, 

atviros, darnios pramonės plėtros pavyzdžius bei nenumatytų atvejų planavimo poreikį. 

5. Besimokantysis žino apie naujas galimybes ir rinkas darnumo naujovėms, atspariai infrastruktūrai ir 

pramonės plėtrai. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba pasisakyti už darnią, atsparią ir atvirą infrastruktūrą savo gyvenamojoje vietoje. 

2. Besimokantysis geba paskatinti savo bendruomenes nukreipti savo infrastruktūrą ir pramoninę plėtrą 

atsparesnių ir darnesnių formų link. 

3. Besimokantysis geba rasti žmonių, su kuriais gali kurti darnius ir kontekstinius verslus, atitinkančius mūsų 

kintančius iššūkius bei pasiekiančius naujas rinkas. 

4. Besimokantysis geba atpažinti ir įvertinti savo pačių asmeninius poreikius vietinei infrastruktūrai,  tokius 

kaip anglies ir vandens pėdsakai bei maisto mylios. 

5. Besimokantysis geba suprasti, kad keičiantis išteklių prieinamumui (pvz. naftos pikas, visko pikas) bei esant 

kitiems išoriniams sukrėtimams ir stresams (pvz. natūraliems pavojams, konfliktams), jų pačių požiūris ir 

infrastruktūros paklausa gali radikaliai pasikeisti dėl atsinaujinančios energijos pasiūlos, IKT, 

transportavimo variantų, higienos variantų ir pan. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba atpažinti  savo kultūroje ir šalyje žalesnių ir atsparesnių požiūrių į infrastruktūrą 

taikymo galimybes, supranta jų bendrą naudą visuomenei, ypač nelaimių rizikos mažinimo prasme. 

2. Besimokantysis geba įvertinti įvairias industrializacijos formas ir palyginti jų atsparumą. 

3. Besimokantysis geba kurti naujoves ir vystyti darnias įmones, taip reaguodamas į savo šalies pramoninius 

poreikius. 

4. Besimokantysis geba pasinaudoti finansinėmis paslaugomis, tokiomis kaip paskolos ar mikrofinansavimas, 

kad išlaikytų savo įmones. 

5. Besimokantysis geba bendradarbiauti su sprendimus priimančiais asmenimis siekiant pagerinti darnios 

infrastruktūros įdiegimą (įskaitant interneto prieigą). 
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Lentelė Nr. 1.2.9a. Temos, siūlomos DVT 9 „Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra“ 

Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT), įskaitant tiekimo grandines, atliekų šalinimą ir perdirbimą, darnumas 

 
Ryšys tarp kokybiškos infrastruktūros ir socialinių, ekonominių ir politinių tikslų pasiekimo  

 

Bazinės infrastruktūros, tokios kaip keliai, informacinės ir komunikacijos technologijos, sanitarija, elektra ir vanduo, poreikis 

 
Atvira bei darni inovacija ir industrializacija  

Darnios ir atsparios infrastruktūros vystymas 

Darni elektra: valstybiniai tinklai, tiekimo tarifai, darnių, atsinaujinančių šaltinių plėtra, konfliktai  

Darni darbo rinka, galimybės ir investicijos 

Darnumas internete – nuo žalių pokalbių grupių iki ekologinio pėdsako matavimo serverių  

 
Transporto infrastruktūros darnumas 

 
Alternatyvi valiuta kaip investicija į vietinę infrastruktūrą 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.9b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 9 „Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra“ 

Vaidmenų žaidimas „Diena be elektros“ 

 
Sudarykite verslo tęstinumo planą vietinei įmonei po to, kai ją paveikė stichinė nelaimė  

Sukurkite energijos taupymo veiksmų planą savo bendruomenei 

Sukurkite pasaulio, kuriame transporto sistema veikia be iškastinio kuro, viziją 

 

Sukurkite projektą, kuriame  nagrinėtumėte vieną iš fizinės ar socialinės infrastruktūros, sudarančios jūsų bendruomenės 

pagrindą, formų 

Įtraukite moksleivius ir jaunimą į bendruomenės susitikimų organizavimą  

Atlikite tyrimą: „Ar visos naujovės yra geros?“ 
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1.2.1. DVT 10 | Sumažinti nelygybę | Sumažinti nelygybę valstybėse ir 

tarp valstybių 

 

 

Lentelė 1.2.10: DVT 10 „Sumažinti nelygybę“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis žino skirtingus nelygybės aspektus, jų tarpusavio sąryšį ir reikšmingas statistikas. 

2. Besimokantysis žino rodiklius, kuriais matuojama ir apibūdinama nelygybė bei supranta jų reikšmę sprendimų 

priėmimui. 

3. Besimokantysis supranta, kad nelygybė yra stiprus visuomeninių problemų ir asmeninio nepasitenkinimo 

šaltinis. 

4. Besimokantysis supranta vietinius, nacionalinius ir pasaulinius procesus, kurie ir skatina, ir trukdo lygybei 

(mokestinius, atlyginimo, socialinės apsaugos politikas, verslo veiklas ir kt.).  

5. Besimokantysis supranta lygybės etinius principus bei žino apie psichologinius procesus, kurie skatina 

diskriminacinį elgesį ir sprendimų priėmimą. 

Socio-emociniai 
mokymosi tikslai 

1. Besimokantysis geba viešai pasisakyti apie nelygybę. 

2. Besimokantysis geba jausti empatiją diskriminuojamiems žmonėms ir su jais solidarizuotis. 

3. Besimokantysis geba derėtis dėl skirtingų grupių teisių, remdamasis bendromis vertybėmis ir etikos principais. 

4. Besimokantysis pastebi nelygybę savo aplinkoje bei pasaulyje ir geba atpažinti probleminius padarinius.  

5. Besimokantysis geba išsaugoti teisingo ir lygybe pagrįsto pasaulio viziją. 

Elgsenos mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba atpažinti nelygybę savo vietinėje aplinkoje kokybės (skirtingos dimensijos, kokybinis 

poveikis asmenims) ir kiekybės (rodikliai, kiekybinis poveikis asmenims) prasme. 

2. Besimokantysis geba nustatyti arba sukurti objektyvius rodiklius skirtingų grupių, tautų ir pan. palyginimui 

nelygybės požiūriu. 

3. Besimokantysis geba atpažinti ir analizuoti skirtingas nelygybės priežasčių ir prielaidų rūšis. 

4. Besimokantysis geba planuoti, įgyvendinti ir įvertinti nelygybės mažinimo strategijas. 

5. Besimokantysis geba kurti viešąsias politikas ir verslo veiklas, mažinančias nelygybę. 
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Lentelė Nr. 1.2.10a. Temos siūlomos DVT 10 „Sumažinti nelygybę“ 

Socialinė, ekonominė ir politinė įtrauktis prieš nelygybę (valstybiniu ir pasauliniu lygmeniu) – įprastinės diskriminacijos 

kategorijos 

 
Skirtingi rodikliai nelygybės įvertinimui 

 

Teisės į žemę, turtą ir gamtinius išteklius reikšmė lygybei ir nelygybės įtaka pažeidžiamumui ir pajėgumams 

 
Mokestinės, darbo apmokėjimo ir socialinės apsaugos politikos 

 
Pasaulinės prekybos sistemos ir taisyklės (įskaitant mokestinius režimus) 

Darbo standartai 

Skirtingų socialinių grupių/tautų interesų atstovavimas valdžioje/reikšmingų ir galingų institucijų valdybose 

 
Tarptautinės paramos plėtrai apimtys ir poveikis 

Istorinės dabartinės nelygybės šaknys (įskaitant tarptautinių kompanijų vaidmenį) 

Žmonių migracija ir mobilumas 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.10b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai skirti DVT 10 „Sumažinti nelygybę“ 

Pažaiskite paprastą paskirstymo žaidimą, aptariant neteisingo ir nevienodo elgesio psichologines pasekmes ar dėl nelygybės 

kylančių natūralių pavojų sustiprėjimą bendruomenėje  

 
Išanalizuokite ir aptarkite skirtingas socialines kategorijas savo institucijoje 

 
Suplanuokite agitacinę ar politinę kampaniją, skirtą viešinti nelygybę pasaulinėse prekybos sistemose 

 
Išanalizuokite savo asmeninę istoriją atsižvelgdami į momentą, kai kažkas buvo privilegijuotas ar diskriminuojamas  

Atlikite interviu su pažeidžiamos grupės žmonėmis (pvz. migrantais) 

Sukurkite interneto puslapį arba tinklaraštį, akcentuojantį ir padedantį suvokti vietinės migracijos ir/ar pabėgėlių situaciją. 

 
Atlikite tyrimą: „Kaip nelygybė veikia žmonių laimę?“ 

 



1. Mokymosi tikslai DVT pasiekti Švietimo darniam vystymuisi tikslai: Mokymosi tikslai 

32 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.11. DVT 11 | Darnūs miestai ir bendruomenės | Padaryti miestus ir 

žmonių apgyventas vietoves saugias, atsparias ir darnias 

 

 

 

Lentelė 1.2.11. DVT 11 „Darnūs miestai ir bendruomenės“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi tikslai 1. Besimokantysis supranta svarbiausius fizinius, socialinius ir psichologinius žmogaus poreikius ir geba 

atpažinti, kaip šie poreikiai šiuo metu yra sprendžiami jų  miesto, priemiesčio ir kaimo gyvenvietėse. 

2. Besimokantysis geba įvertinti ir palyginti savo ir kitų gyvenviečių sistemų darnumą tenkinant jų poreikius, 

ypač maisto, energetikos, transporto, vandens, saugumo, atliekų tvarkymo, įtraukimo ir prieinamumo, 

švietimo, žaliųjų erdvių ir nelaimių rizikos mažinimo srityse. 

3. Besimokantysis supranta istorines gyvenviečių modelių priežastis ir nors ir vertina kultūrinį paveldą, suvokia 

kompromisinių pagerinto darnumo sistemų poreikį. 

4. Besimokantysis žino esminius darnaus planavimo ir statybos principus bei gali atpažinti galimybes, kaip 

paversti savo gyvenamąją vietą darnesne ir labiau atvira. 

5. Besimokantysis supranta vietinių sprendimų priėmėjų ir atstovaujamojo valdymo vaidmenį bei darnumo 

pozicijos atstovavimo planavime ir politikoje svarbą savo gyvenamajai vietai. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba išreikšti savo nuomonę, atpažinti ir panaudoti  viešumą  planavime, kreiptis dėl 

investicijų į darnią infrastruktūrą, pastatus ir parkus savo srityje bei diskutuoti apie ilgalaikio planavimo 

privalumus. 

2. Besimokantysis geba prisidėti prie bendruomenės grupių ir joms padėti vietoje ir internete kuriant darnią 

jų bendruomenės ateities viziją. 

3. Besimokantysis geba analizuoti, kaip regionas sąlygoja jo tapatybės vystymąsi, suvokdamas, kokį vaidmenį 

formuojantis jo tapatybei ir kultūrai atliko gamtinė, socialinė ir techninė aplinka. 

4. Besimokantysis geba kontekstualizuoti savo poreikius supančių didesnių ekosistemų poreikių fone, tiek 

vietiniu, tiek ir pasauliniu mastu, kad būtų sukurtos darnesnės žmonių gyvenvietės. 

5. Besimokantysis geba jausti atsakomybę už savo paties gyvenimo būdo poveikį aplinkai ir visuomenei. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba planuoti, įgyvendinti ir įvertinti bendruomeninius darnumo projektus. 

2. Besimokantysis geba dalyvauti su savo bendruomene susijusių sprendimų priėmimo procesuose ir daryti 

jiems įtaką. 

3. Besimokantysis geba pasisakyti už/prieš sprendimus, kurie yra priimami jų bendruomenėje bei 

organizuoti jų palaikymą/prieštaravimą jiems. 

4. Besimokantysis geba bendradarbiaujant kurti atvirą, saugią, atsparią ir darnią bendruomenę. 

5. Besimokantysis geba agituoti už mažai anglies dioksido į aplinką išmetančius būdus vietiniame lygmenyje.  
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Lentelė Nr. 1.2.11a. Temos siūlomos DVT 11 „Darnūs miestai ir bendruomenės“ 

Būsto, saugumo ir priklausymo poreikis (žmogaus poreikiai, suteikiantys kontekstą žmonių asmeniniams ir kolektyviniams 

pageidavimams bei poreikiams pagal lytį, amžių, pajamas ir gabumus) 
 

Gamtos išteklių (atsinaujinančių ir neatsinaujinančių) valdymas ir naudojimas 
 

Darni energija (gyventojų naudojama energija, atsinaujinanti energetika, bendruomenės energetiniai planai) ir transportas 
 

Darnus maistas (žemės ūkis, ekologinis žemės ūkis ir permakultūra, bendruomeniniai ūkiai, foodshed8, maisto apdorojimas, 

mitybos  pasirinkimai ir įpročiai, atliekų susidarymas) 
 

Miesto ekologija ir kaip laukinė gamta prisitaiko prie žmonių gyvenviečių 
 
Darnūs, aplinkos poveikiui atsparūs pastatai ir vietovių planavimas (statybinės medžiagos, energijos taupymas, planavimo 
procesai)  

Atliekų susidarymas ir tvarkymas (prevencija, mažinimas, perdirbimas, antrinis panaudojimas) 

Bendruomenės ir jų dinamika (sprendimų priėmimas, valdymas, planavimas, konfliktų sprendimas, alternatyvios 

bendruomenės, sveikos bendruomenės, atviros bendruomenės, eko-kaimai, pereinamieji miesteliai (transition town)) 
 

Vandens ciklas ir gruntinio vandens atkūrimas pasitelkiant miestų dizainą (Žalieji stogai, lietaus vandens surinkimas, senų upių 

vagų drėkinimas, darni miesto kanalizacija) 
 

Pasiruošimas nelaimėms ir atsparumas joms, atsparumas meteorologiniams nesklandumams dabar ir ateityje bei prevencijos 

ir pasiruošimo kultūra 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.11b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 11 „Darnūs miestai ir 

bendruomenės“ 

Ekskursijos į eko-kaimus ir „gyvąsias laboratorijas“, nuotėkų valyklas ir kitus paslaugų centrus dabartinių ir geriausių praktikų 

pademonstravimui 

 
Sukurkite ir įgyvendinkite (jaunimo) projektą-akciją apie darnius miestus ir bendruomenes 

 

Pakvieskite vyresnės kartos atstovus pakalbėti apie tai, kaip laikui bėgant pasikeitė gyvenvietė. Paklauskite jų apie ryšį su bio-

regionu. Pasitelkę meną, literatūrą ir istoriją išnagrinėkite gyvenvietės teritoriją ir jos pokyčius 

 
Įkurkite bendruomenės sodą 

 

Žemėlapių braižymo projektai: pažymėkite plotą, kuriame gerai išnaudojama atvira viešoji erdvė, įgyvendintas planavimas 

žmogaus lygmenyje, zonas, kuriose yra sprendžiami bendruomenės poreikiai, žaliosios zonos ir pan. Taip pat galima pažymėti 

sritis, kurias reikia tobulinti, tokias kaip labiausiai natūralių pavojų pažeidžiamos sritys. 

Paruoškite dviejų minučių vaizdo įrašą apie darnią miesto bendruomenę  

Atlikite tyrimą: „Ar būtų darniau visiems gyventi miestuose?“ 

 

 

 

 

8. Foodshed yra geografinė vieta, kuri gamina maistą konkretiems gyventojams (http://foodshedalliance.org/what-is-a-foodshed). 
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1.2.12. DVT 12 | Atsakingas vartojimas ir gamyba | 

Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius 
 

 

 

Lentelė 1.2.12. DVT 12 „Atsakingas vartojimas ir gamyba“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi tikslai 1. Besimokantysis supranta, kaip asmeninio gyvenimo būdo pasirinkimai veikia socialinį, ekonominį ir 
aplinkosaugos vystymąsi. 

2. Besimokantysis suvokia gamybos ir vartojimo tendencijas bei vertės grandines  taip pat gamybos ir 
vartojimo tarpusavio sąsajas (pasiūla ir paklausa, toksinai, CO2 emisija, atliekų susidarymas, sveikata, darbo 
sąlygos, skurdas ir pan.). 

3. Besimokantysis žino skirtingų gamybos ir vartojimo subjektų funkcijas, teises ir pareigas (žiniasklaida ir 
reklama, įmonės, savivaldybės, teisės aktai, vartotojai ir pan.). 

4. Besimokantysis žino apie darnios gamybos ir vartojimo strategijas ir praktikas. 

5. Besimokantysis supranta dilemas/kompromisus, susijusius su darniu vartojimu ir gamyba, bei sisteminius 
pokyčius, kurie yra būtini norint juos pasiekti. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba išreikšti darnių gamybos ir vartojimo praktikų poreikį. 

2. Besimokantysis geba paskatinti kitus įsitraukti į darnią vartojimo ir gamybos praktiką. 

3. Besimokantysis geba atskirti poreikius nuo norų bei stengiasi įvertinti savo paties kaip vartotojo asmeninę 
elgseną, atsižvelgiant į gamtos pasaulio, kitų žmonių, kultūrų ir valstybių bei ateities kartų poreikius.  

4. Besimokantysis geba įsivaizduoti darnius gyvenimo stilius. 

5. Besimokantysis geba jaustis atsakingu už aplinkosauginį ir socialinį poveikį, kurį sukelia jo kaip gamintojo 
ar vartotojo asmeninis elgesys. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba planuoti, įgyvendinti ir įvertinti su vartojimu susijusias veiklas naudodamasis esamais 
darnumo kriterijais. 

2. Besimokantysis geba įvertinti su pirkimais viešajame sektoriuje susijusių sprendimų priėmimo procesus, 
dalyvauti juose ir daryti jiems įtaką. 

3. Besimokantysis geba agituoti už darnios gamybos modelius. 

4. Besimokantysis geba kritiškai atlikti savo kaip aktyvaus suinteresuoto rinkos dalyvio funkciją.  

5. Besimokantysis geba ginčyti kultūrinę ir visuomeninę vartojimo ir gamybos kryptis. 
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Lentelė Nr. 1.2.12a. Temos, siūlomos DVT 12 „Atsakingas vartojimas ir gamyba“ 

Reklama, bendraamžių spaudimas, priklausymas ir tapatybės kūrimas 

 

Gamybos ir vartojimo istorija, modeliai ir vertės grandinės bei gamtinių išteklių valdymas ir naudojimas (atsinaujinančių ir 

neatsinaujinančių) 

 
Gamybos ir vartojimo aplinkosauginis ir socialinis poveikiai 

 
Energijos gamyba ir vartojimas (transportas, komercinis ir gyventojų energijos vartojimas, atsinaujinanti energetika) 

 

Maisto gamyba ir vartojimas (žemės ūkis, maisto apdorojimas, mitybos pasirinkimai ir įpročiai, atliekų susidarymas, miškų 

nykimas, perteklinis maisto vartojimas ir alkis) 

 
Turizmas 

 
Atliekų susidarymas ir tvarkymas (prevencija, mažinimas, perdirbimas, antrinis panaudojimas)  

Darnūs gyvenimo būdai ir įvairios darnios gamybos ir vartojimo praktikos 

Darnios gamybos ir vartojimo ženklinimo sistemos ir sertifikatai 

Žalioji ekonomika (nulinis ciklas, žiedinė ekonomika, žaliasis augimas, augimo mažėjimas) 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.12b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 12 „Atsakingas vartojimas ir gamyba“ 

Apskaičiuokite ir įvertinkite savo asmeninį ekologinį pėdsaką9
 

 
Atlikite skirtingų produktų (pvz. mobiliųjų telefonų, kompiuterių, rūbų) tarnavimo laiko analizę (TLA)  

Įkurkite moksleivių bendrovę, gaminančią ir parduodančią darnius gaminius 

Sužaiskite vaidmenų žaidimą apie skirtingus prekybos sistemos subjektus (gamintojas, reklamos kūrėjas, vartotojas, atliekų 

tvarkytojas ir kt.) 

 
Trumpų filmų/dokumentikos peržiūra, padedanti besimokantiesiems suprasti gamybos ir vartojimo modelius (pvz. „Daiktų 

istorija“ autorė Annie Leonard10) 

Suplanuokite ir įgyvendinkite (jaunimo) projektą-akciją apie  gamybą ir vartojimą (pvz. mada, technologija ir pan.) 

Atlikite tyrimą: „Ar darnumas reiškia atsisakyti daiktų?“ 

 

 

 
 
 

 

9. Ekologinis pėdsakas rodo žmogaus poveikį žemės ekosistemoms. Jis matuoja gamtos išteklių pasiūlą ir paklausą, yra išreiškiamas laukinės gamtos plotu arba kasmet sunaudojamo gamtinio kapitalo kiekiu. 

Žr.: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/. 
10. http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/ 
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1.2.13. DVT 13 | Sušvelninti klimato kaitos poveikį | Imtis skubių 

kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų 

 

 

Lentelė 1.2.13. DVT 13 „Sušvelninti klimato kaitos poveikį“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi tikslai 1. Besimokantysis suvokia šiltnamio efektą kaip natūralų reiškinį, kurį sukelia izoliuojantis šiltnamio dujų 

sluoksnis. 

2. Besimokantysis suvokia dabartinius klimato pokyčius kaip antropogeninį reiškinį, kuris kyla dėl padidėjusios 

šiltnamio dujų emisijos. 

3. Besimokantysis žino, kuri žmogaus veikla pasauliniu, valstybiniu, vietiniu ir asmeniniu lygmeniu labiausiai 

prisideda prie klimato kaitos. 

4. Besimokantysis žino pagrindinius vietinius, valstybinius ir pasaulinius ekologinius, socialinius, kultūrinius ir 

ekonominius klimato kaitos padarinius bei supranta kaip jie gali tapti klimato kaitą katalizuojančiais ir 

sustiprinančiais veiksniais. 

5. Besimokantysis žino apie prevencijos, sušvelninimo ir adaptacijos strategijas skirtinguose lygmenyse (nuo 

globalaus iki asmeninio) skirtingiems kontekstams bei jų ryšį su nelaimių likvidavimu ir nelaimių rizikos 

mažinimu. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba paaiškinti ekosistemų dinamiką bei aplinkosauginį, socialinį, ekonominį ir etinį klimato 

kaitos poveikį. 

2. Besimokantysis geba paskatinti kitus saugoti klimatą. 

3. Besimokantysis geba bendradarbiauti su kitais ir sukurti visiems priimtinas strategijas, skirtas spręsti klimato 

kaitos klausimus. 

4. Besimokantysis geba suprasti savo asmeninį poveikį pasaulio klimatui tiek vietiniu, tiek ir pasauliniu mastu. 

5. Besimokantysis geba suprasti, kad pasaulio klimato apsauga yra visiems privaloma užduotis ir kad žmonėms 

dėl to reikia pakartotinai įvertinti savo pasaulėžiūrą ir kasdienį elgesį. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba įvertinti, ar jo asmeninė ir darbinė veiklos yra draugiškos klimatui, o jeigu ne, tada jas 

peržiūrėti. 

2. Besimokantysis geba imtis veiksmų kitų žmonių, kuriems gresia pavojus dėl klimato kaitos, labui.  

3. Besimokantysis geba numatyti, apytikriai įvertinti ir nustatyti asmeninių, vietinių ir valstybinių sprendimų ar 

veiklų poveikį kitiems žmonėms ir pasaulio regionams. 

4. Besimokantysis geba palaikyti viešas klimato apsaugos politines strategijas. 

5. Besimokantysis geba palaikyti klimatui draugišką ekonominę veiklą. 
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Lentelė Nr. 1.2.13a. Temos, siūlomos DVT 13 „Sušvelninti klimato kaitos poveikį“ 

Šiltnamio dujos ir jų emisija 

 
Su energetika, žemės ūkiu ir pramone susijusios šiltnamio dujų emisijos 

 

Su klimato kaita susiję pavojai, sukeliantys stichines nelaimes, tokias kaip sausra, ekstremalios oro sąlygos ir pan., bei jų 

netolygus socialinis ir ekonominis poveikis namų ūkiams, bendruomenėms ir valstybėms bei tarp valstybių 

 
Jūros lygio kilimas ir jo pasekmės valstybėms (pvz. mažų salų valstybėms)  

Su klimato kaita susijusi migracija ir evakuacija 

Prevencijos, švelninimo ir adaptacijos strategijos ir jų ryšys su nelaimių likvidavimu ir nelaimių rizikos mažinimu 

 
Vietinės, valstybinės ir pasaulinės institucijos, sprendžiančios klimato kaitos problemas  

Vietinės, valstybinės ir pasaulinės politikos strategijos, skirtos klimato apsaugai 

Ateities scenarijai (įskaitant alternatyvius pasaulio temperatūros kilimo paaiškinimus)  

Didelių ekosistemų, tokių kaip miškai, vandenynai, ledynai, funkcija ir poveikis bei biologinė įvairovė 

Etika ir klimato kaita 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.13b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 13 „Sušvelninti klimato kaitos poveikį“ 

Pažaiskite vaidmenų žaidimą, kad  iš skirtingų perspektyvų nustatytumėte ir pajaustumėte su klimato kaita susijusių reiškinių 

poveikį  

 
Skirtingų klimato kaitos scenarijų analizė, susijusi su jų prielaidomis, pasekmėmis ir ankstesne jų eiga 

 
Sukurti ir įgyvendinti su klimato apsauga susijusių veiksmų projektą ar viešinimo kampaniją 

Sukurti interneto svetainę ar tinklaraštį dalinimuisi su klimato kaitos problemomis susijusia informacija  

Sukurti klimatui draugiškas biografijas 

Atlikite atvejų analizę apie tai, kaip klimato kaita gali padidinti nelaimių riziką vietinėje bendruomenėje 

 

Atlikite tyrimą, kuris nagrinėtų teiginį „Tie, kas daro atmosferai didžiausią žalą, turėtų už tai sumokėti“ 
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1.2.14. DVT 14 | Gyvybė vandenyse | Išsaugoti ir darniam vystymui 

naudoti vandenynų ir jūrų išteklius  

 

 

Lentelė 1.2.14. DVT 14 „Gyvybė vandenyse“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi tikslai 1. Besimokantysis supranta jūrų ekologijos, ekosistemų, plėšrūno ir grobio santykių ir kt. pagrindus. 

2. Besimokantysis supranta daugelio žmonių ryšį su jūra ir joje esančia gyvybe, įskaitant tai, kad jūra yra 

maisto, darbo ir jaudinančių galimybių šaltinis. 

3. Besimokantysis žino pagrindines klimato kaitos prielaidas bei vandenynų vaidmenį klimato reguliavime. 

4. Besimokantysis supranta grėsmes vandenynų sistemoms, tokias kaip tarša ir perteklinė žvejyba bei 

atpažįsta ir gali paaiškinti santykinį daugelio vandenynų ekosistemų, įskaitant koralinius rifus ir hipoksines 

negyvąsias zonas, trapumą. 

5. Besimokantysis žino apie darnaus gyvųjų jūrinių išteklių panaudojimo galimybes. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba pasisakyti už darnias žvejybos praktikas. 

2. Besimokantysis geba parodyti kitiems žmonijos daromą poveikį vandenynams (biomasės praradimai, 

rūgštėjimas, tarša ir pan.) bei švarių ir sveikų vandenynų vertę. 

3. Besimokantysis geba daryti įtaką grupėms, kurios verčiasi nedarnia gamyba ir vandenyno produktų 

vartojimu. 

4. Besimokantysis geba įvertinti savo paties mitybos poreikius ir kvestionuoti, ar jie atitinka darnaus ribotų 

jūrų maisto išteklių naudojimo principus. 

5. Besimokantysis geba jausti empatiją žmonėms, kurių gyvenimus paveikė kintanti žvejybos praktika. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba ištirti savo valstybės priklausomybę nuo jūros. 

2. Besimokantysis geba ginčytis apie darnius metodus, tokius kaip griežtos žvejybos kvotos ir nykstančių rūšių 

žvejybos moratoriumai. 

3. Besimokantysis geba atpažinti, rasti ir įsigyti darniai pagautus/surinktus jūros  produktus, pvz. eko-ženklu 

paženklintus gaminius. 

4. Besimokantysis geba susisiekti su savo atstovais, kad aptartų perteklinę žvejybą kaip grėsmę vietiniams 

gyventojams. 

5. Besimokantysis geba agituoti už nežvejojimo zonų bei jūrinių rezervatų plėtrą  ir jų apsaugą moks liniais 

pagrindais. 
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Lentelė Nr. 1.2.14a. Temos, siūlomos DVT 14 „Gyvybė vandenyse “ 

Hidrosfera: vandens ciklas, debesų formavimasis, vanduo  - didžiausias klimato reguliatorius 

 

Jūrinių išteklių (atsinaujinančių ir neatsinaujinančių) valdymas ir naudojimas: pasauliniai įpročiai ir perteklinė žūklė, kvotos ir 

kaip dėl jų yra deramasi, akvakultūra, jūros dumbliai, mineraliniai ištekliai 

 
Darni jūrų energija (atsinaujinanti energetika, vėjo turbinos ir ginčai dėl jų) 

Jūrų ekologija – mitybos grandinė, plėšrūnai ir grobis, konkurencija, išsekimas 

Koraliniai rifai, pakrantės, mangrovės ir jų ekologinė svarba 

 

Jūros lygio kilimas ir valstybės, kurios neteks visos arba dalies savo teritorijos; klimato kaitos sąlygoti pabėgėlių srautai ir 

suvereniteto netektis 

 
Vandenynai ir tarptautinė teisė: tarptautiniai vandenys, teritoriniai ginčai, „patogios vėliavos“ ir su jomis susijusios problemos 

 
Vandenynų teršalai: plastikai, mikrogranulės, nuotėkos, maistinės ir cheminės medžiagos 

 Giliojo vandenyno ir giliosios jūros gyvūnai 

Kultūriniai santykiai su jūra. Jūra - kultūrinių ekosistemų paslaugų, tokių kaip poilsis, įkvėpimas ir kultūrinės tapatybės kūrimas 

- šaltinis 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.14b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 14 „Gyvybė vandenyse“ 

Organizuokite ir atlikite (jaunimo) projektą-akciją, kuris būtų susijęs su gyvybe vandenyse 

Organizuokite ekskursiją į pakrantes 

Diskutuokite mokykloje apie žuvų išteklių darnų naudojimą ir valdymą  

Vaidmenų žaidimas apie salos gyventojus, kurie turi migruoti dėl kylančio jūros lygio 

Kultūrinių ir pastovių santykių su jūra skirtingose valstybėse atvejų tyrimas 

Laboratorinių tyrimų atlikimas siekiant pateikti mokiniams vandenyno rūgštėjimo įrodymus 

Atlikite tyrimą: „Ar mums reikia vandenyno, ar jam mūsų?“ 
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1.2.15. DVT 15 | Gyvybė žemėje | Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų 

naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės 

degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą; 
 

 

Lentelė 1.2.15. DVT 15 „Gyvybė žemėje“ mokymosi tikslai 

Pažintiniai mokymosi tikslai 1. Besimokantysis supranta ekologijos pagrindus, pritaikomus vietinėms ir pasaulinėms ekosistemoms, vietinių 

rūšių atpažinimui bei biologinės įvairovės priemonių suvokimui. 

2. Besimokantysis supranta visokeriopas grėsmes, kylančias biologinei įvairovei, įskaitant buveinių praradimą, 

miškų nykimą, fragmentaciją, pernelyg intensyvią eksploataciją ir invazines rūšis, bei suvokia šių grėsmių 

poveikį savo vietinei biologinei įvairovei. 

3. Besimokantysis geba suklasifikuoti vietinių ekosistemų paslaugas, įskaitant palaikymą, aprūpinimą, 

reguliavimą bei kultūrines ir ekosistemų paslaugas nelaimių rizikos sumažinimui.  

4. Besimokantysis supranta lėtą dirvožemio atsikūrimą ir daugybines grėsmes, tokias kaip blogos ūkininkavimo 

ir miškininkystės praktikos, kurios jį naikina ir padaro nenaudojamu greičiau, nei jis gali atsistatyti. 

5. Besimokantysis supranta, kad realistiškas išsaugojimo strategijas reikia taikyti ir už visiškai natūralių 

rezervatų, patobulinant teisės aktus, kurie leistų atkurti sunykusias buveines ir dirvožemius, sujungtų 

žaliuosius koridorius, darnų žemės ūkį ir miškus bei atkurtų žmonijos santykius su laukine gamta. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba prieštarauti praktikoms, kurios yra kenksmingos aplinkai ir sukelia biologinės įvairovės 

praradimus. 

2. Besimokantysis geba pokalbyje argumentuoti skirtingas biologinės įvairovės apsaugos priežastis, įskaitant 

ekosistemų paslaugas ir tikrąją vertę. 

3. Besimokantysis geba jausti ryšį su savo vietine gamta, empatiją ne tik žmonėms, bet ir kitai gyvybei žemėje. 

4. Besimokantysis geba kvestionuoti žmogaus/gamtos dualizmą ir suvokia, kad jis yra gamtos dalis, o ne atskirai 

nuo jos. 

5. Besimokantysis geba sukurti darnaus gyvenimo gamtoje viziją. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba susisiekti su vietinėmis grupėmis, dirbančiomis jo vietovėje  biologinės įvairovės 

išsaugojimo labui. 

2. Besimokantysis geba efektyviai veikti priimamus sprendimus siekiant padėti miesto ir kaimo sritims tapti 

palankesnėmis laukinei gamtai, sukuriant žaliuosius koridorius, žemės ūkio-aplinkosauginius planus, 

atkuriant ekologiją ir kt. 

3. Besimokantysis geba bendradarbiauti su politikos kūrėjais siekiant patobulinti biologinei įvairovei ir gamtos 

apsaugai skirtus teisės aktus bei jų įgyvendinimą. 

4. Besimokantysis geba akcentuoti dirvožemio kaip žmonijos viso maisto auginimo terpės reikšmę bei 

dirvožemio atstatymo ar jo erozijos sustabdymo svarbą. 

5. Besimokantysis geba atkreipti tarptautinį dėmesį į rūšių išnaudojimą bei veikti siekiant įgyvendinti ir plėtoti 

CITES (Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos) reikalavimus.  

 



Švietimo darniam vystymuisi tikslai: Mokymosi tikslai 
 

1. Mokymosi tikslai, skirti DVT pasiekti 

41 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.15a. Temos, siūlomos DVT 15 „Gyvybė žemėje“ 

Ekologija: konkurencija, plėšrūnas-grobis, bendruomenės dinamika, energijos srautas mitybos grandinėse, išsisklaidymas ir 

atstumai. Specifinės ekosistemos – vietinės ir pasaulinės natūralios bei žmogaus sukurtos ekosistemos, pvz. tvarkomos miškų 

plantacijos 

 
Grėsmės biologinei įvairovei: buveinių praradimas, miškų nykimas, fragmentacija, invazinės rūšys ir pernelyg intensyvus 

eksploatavimas (kuriuos sukelia netinkamos gamybos ir vartojimo praktikos, netinkamos technologijos ir pan.) 

 
Išnykimo pavojai: individualiai nykstančios rūšys, kodėl išnykstama visam laikui, ilgas laikas reikalingas rūšims atsirasti, šeši 

masiniai išnykimai 

 
Laukinės gyvūnijos atkūrimas ir žmonių kaip pagalbinio veiksnio vertinimas  

 

Klimato kaita ir biologinė įvairovė; ekosistemos kaip anglies dioksido sugėrėjai; nelaimių rizikos mažinimas ir ekosistemos 

(ekosistemos kaip natūralus gamtinių pavojų barjeras) 

 
Dirvožemis, jo formavimasis ir struktūra 

 
Dykumėjimas, miškų nykimas ir pastangos su tuo kovoti  

Žmogaus ryšys su gamta – natūrali savastis 

Ekosistemų paslaugos (kultūrinės, aprūpinimo, reguliavimo ir palaikymo) 

 
Evoliucija ir genetika, genetiniai ištekliai, etika 

 

 

Lentelė Nr. 1.2.15b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 15 „Gyvenimas žemėje“ 

Nubraižykite vietinės teritorijos žemėlapį, pažymėkite įvairių laukinės gyvūnijos populiacijų plotus bei barjerus, tokius kaip 

pasiskirstymo barjerai, pvz. keliai ir invazinių rūšių populiacijos 

 
Organizuokite bio-akciją - kasmetinę dieną, kai bendruomenė susirenka kartu pažymėti savo gyvenamajame plote kuo daugiau 

skirtingų rūšių 

 
Organizuokite kompostavimo seminarą ir pademonstruokite organinių medžiagų susidarymą 

 
Organizuokite ekskursiją į šalia esantį parką kultūriniais tikslais, pvz. poilsiui, meditacijai, menui 

 
Miesto teritorijoje pasodinkite laukinės augmenijos sodą laukinei gyvūnijai, pvz. bitėms draugiškas gėles, „vabzdžių viešbučius“, 

tvenkinius ir pan.  

Švęskite Žemės dieną (balandžio 22 d.) ir/ar pasaulinę aplinkosaugos dieną (birželio 5 d.) 

Atlikite tyrimą: „Kodėl biologinė įvairovė yra svarbi?“ 
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1.2.16. DVT 16 | Taika ir teisingumas, stiprios institucijos | Skatinti taikias 

visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo 

visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas  

 

 

Lentelė 1.2.16. Mokymosi tikslai DVT 16 „Taika ir teisingumas, stiprios institucijos“ 

Pažintiniai mokymosi tikslai 1. Besimokantysis supranta teisingumo, atvirumo ir taikos sąvokas bei jų ryšį su teise.  

2. Besimokantysis supranta savo vietines ir valstybines teisėkūros ir valdymo sistemas, kaip jos jį atstovauja ir  

tai, kad esant korupcijai jomis gali būti piktnaudžiaujama. 

3. Besimokantysis geba palyginti savo teisingumo sistemą su kitų šalių. 

4. Besimokantysis supranta asmenų ir grupių, kurie vykdo teisingumą, užtikrina prieinamumą ir taiką, svarbą 

bei remia stiprias savo šalies ir pasaulio institucijas. 

5. Besimokantysis suvokia tarptautinės žmogaus teisių sistemos svarbą. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba pasitelkti kitus, kurie gali jam padėti užtikrinti taiką, teisingumą ir prieinamumą bei 

stiprias institucijas savo šalyje. 

2. Besimokantysis geba diskutuoti apie vietines ir tarptautines taikos, teisingumo, atvirumo ir stiprių institucijų 

problemas. 

3. Besimokantysis geba išreikšti empatiją kenčiantiems nuo neteisingumo jo paties ir kitose šalyse bei 

solidarizuotis su jais. 

4. Besimokantysis geba įvertinti savo vaidmenį taikos, teisingumo, atvirumo ir stiprių institucijų kontekste. 

5. Besimokantysis geba įvertinti savo paties priklausymą įvairioms grupėms (lyties, socialinei, ekonominei, 

politinei, etninei nacionalinei, gebėjimų, seksualinės orientacijos), jų prieigą prie teisingumo ir jų bendrą 

žmogiškumo suvokimą. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba kritiškai įvertinti taikos, teisingumo, prieinamumo ir stiprių institucijų problemas savo 

regione, valstybėje ir pasaulyje. 

2. Besimokantysis geba viešai reikalauti ir palaikyti politikų, skatinančių taiką, teisingumą, prieinamumą ir 

stiprias institucijas, kūrimą. 

3. Besimokantysis geba bendradarbiauti su grupėmis, kurios šiuo metu patiria neteisingumą ir/ar konfliktus.  

4. Besimokantysis geba tapti  pokyčių vietiniame sprendimų priėmime įgyvendinimo agentu bei pasisakyti prieš 

neteisybę. 

5. Besimokantysis geba prisidėti prie konfliktų sprendimo vietiniame ir valstybiniame lygmenyje.  
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Lentelė  Nr. 1.2.16a.  Temos, siūlomos DVT 16 „Taika ir teisingumas, stiprios institucijos“ 

Baudžiamojo ir reabilituojančiojo teisingumo sąvokos 

 
Nusikaltimas ir bausmė, viso pasaulio įstatymų ir bausmių palyginimas  

Klimato teisingumas 

Prekybos teisingumas 

 
Vaikų darbas ir jų išnaudojimas 

 
Pasaulinės sutartys ir susitarimai dėl karo, taikos ir pabėgėlių 

Korupcija ir kaip ją išmatuoti 

Neteisėta prekyba ginklais 

Narkotikų vartojimas ir prekyba 

Tarptautinis baudžiamasis tribunolas ir jo funkcija 

 
 

Lentelė Nr. 1.2.16b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai, skirti DVT 16 „Taika, teisingumas ir stiprios institucijos“ 

Surenkite vaidmenų žaidimą apie skirtingus žmones visame pasaulyje, tapusiais neteisingumo aukomis 

Surenkite mokyklose ir kolegijų akademiniuose miesteliuose tarpdisciplininius pokalbius apie teisingumą ir lygybę 

Organizuokite ekskursiją į vietinį teismą ar policijos nuovadą 

Sukurkite mokykloje plakatą „Kas yra teisinga/sąžininga“ 

Aptarkite teisingumo problemas istoriniame ir kultūriniame kontekste, pvz. dingimai Argentinoje, aparteidas Pietų Afrikoje ir 

pan., ir kaip šios teisingumo problemos atsirado 

 
Tarptautinės taikos dienos šventimas (rugsėjo 21 d.) 

 
Atlikite tyrimą: „Kaip atrodytų taikus pasaulis?“ 
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1.2.17.  

1.2.18.  

1.2.19.  

1.2.17. DVT 17 | Partnerystė įgyvendinant tikslus | Stiprinti vystymosi 

darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę 

darniam vystymuisi 

 

Lentelė 1.2.17. Mokymosi tikslai DVT 17 „Partnerystė įgyvendinant  tikslus“ 

Pažintiniai mokymosi tikslai 1. Besimokantysis supranta pasaulines problemas, įskaitant vystymosi finansavimo problemas, 

apmokestinimą, skolų ir prekybos politikas bei skirtingų valstybių ir jų gyventojų tarpusavio ryšius ir 

priklausomybę. 

2. Besimokantysis supranta pasaulinių subjektų partnerysčių ir atskaitomybės už darnų vystymąsi svarbą bei 

žino pasaulinių partnerysčių tinklų, institucijų ir kampanijų pavyzdžių. 

3. Besimokantysis žino globalaus valdymo  ir globalaus pilietiškumo sąvokas. 

4. Besimokantysis suvokia bendradarbiavimo moksle, technologijose ir inovacijose bei dalinimesi žiniomis, taip 

pat prieigos prie jų svarbą. 

5. Besimokantysis žino darnaus vystymosi pažangos vertinimo koncepciją. 

Socio-emociniai mokymosi 
tikslai 

1. Besimokantysis geba didinti sąmoningumą  apie pasaulinių partnerysčių svarbą siekiant darnaus vystymosi. 

2. Besimokantysis geba dirbti kartu su kitais, siekdamas paskatinti pasaulinę partnerystę darniam vystymuisi 

bei reikalauti valdžios atsakomybės už DVT. 

3. Besimokantysis geba prisiimti atsakomybę už DVT. 

4. Besimokantysis geba sukurti darnios pasaulinės visuomenės viziją. 

5. Besimokantysis geba jaustis priklausančiu žmonių grupei su bendromis vertybėmis ir pareigomis žmogaus 

teisių prasme. 

Elgsenos mokymosi tikslai 1. Besimokantysis geba tapti pokyčių iniciatoriumi DVT įgyvendinimui bei imtis veiksmų kaip aktyvus, kritiškas 

ir pasaulinis darnumo pilietis. 

2. Besimokantysis geba prisidėti prie vietinės, valstybinės ir pasaulinės partnerystės darniam vystymuisi 

skatinimo ir įgyvendinimo. 

3. Besimokantysis geba viešai reikalauti ir palaikyti politikų, skatinančių pasaulines partnerystes  darniam 

vystymuisi, kūrimą. 

4. Besimokantysis geba palaikyti vystomojo bendradarbiavimo veiklas. 

5. Besimokantysis geba daryti įtaką bendrovėms, kad jos taptų pasaulinių darnaus vystymosi partnerysčių 

dalimi. 
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Lentelė Nr. 1.2.17a. Temos, siūlomos DVT 17 „Partnerystė įgyvendinant tikslus“ 

Pasaulinė partnerystė tarp vyriausybių, privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės darniam vystymuisi, jų bendra 

atskaitomybė ir galimi konfliktai tarp skirtingų dalyvių 

 
Vietinės, valstybinės ir pasaulinės sistemos, struktūros ir galios dinamikos 

 

Globalus valdymas ir politikos bei pasaulinė rinka ir prekybos sistema darnaus vystymosi kontekste 

 
Kalinio dilema11 ir bendruomenių tragedija12  kaip iššūkiai kuriant pasaulinę valdžią ir rinkas, skatinančias darnų vystymąsi 

 
Pasaulinis pilietiškumas ir piliečiai kaip darnaus vystymosi pokyčių iniciatoriai 

 
Bendradarbiavimas prieigoje prie mokslo, technologijų ir inovacijų bei dalijimasis žiniomis  

Globalus prieigos prie interneto pasiskirstymas 

Vystomasis bendradarbiavimas, pagalba vystymuisi, papildomi finansiniai ištekliai besivystančioms šalims iš įvairių šaltinių 

Pajėgumų didinimas siekiant paremti valstybinius planus įgyvendinti visus DVT 

Darnaus vystymosi pažangos įvertinimas 

 
 

Lentelė Nr. 1.2.17b. Mokymosi būdų ir metodų pavyzdžiai skirti DVT 17 „Partnerystė įgyvendinant tikslus“ 

Partnerystėmis arba pasauliniu tinklu paremto nuotolinio keitimosi švietimo patirtimi tarp mokyklų, universitetų ar kitų 

institucijų skirtingose pasaulio vietose (pietūs ir šiaurė, pietūs ir pietūs) organizavimas 

 
Globalių klimato kaitai, biologinei įvairovei ir pan. skirtų politikų kūrimo ir įgyvendinimo analizė. 

 

DVT įgyvendinimo pasauliniu ir vietiniu mastu pažangos analizė, subjektų, atsakingų už pažangą ar jos nebuvimą, nustatymas 

 
Suplanuokite ir įvykdykite DVT viešinimo kampaniją 

 
Simuliacinių žaidimų apie derybas pasaulinių konferencijų metu (pvz. Nacionalinio modelio Jungtinės Tautos) organizavimas 

Suplanuokite ir įvykdykite (jaunimo) veiklos projektą apie DVT ir jų svarbą 

Atlikite tyrimą: „Kartu mes galime….Panagrinėkite šią dažnai naudojamą frazę, kaip ji galioja DVT“ 

 
 

 
 

11.http://www.prisoners-dilemma.com 

12.  http://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html 
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Lentelė 2.1.1. ŠDV politikų pažanga 

Grupė įvairių šalių vyriausybių politikų pasaulio Pietuose ir 
Šiaurėje siūlo integruoti ŠDV ir/ar susijusias švietimo 
koncepcijas, tokias kaip vystymosi švietimas, taikos 
švietimas, globalaus pilietiškumo švietimas, žmogaus teisių 
švietimas bei aplinkosauginis švietimas, į formalųjį ir 
neformalųjį mokymą. 

 
ŠDV tapo svarbia pasaulinės politikos diskurso dalimi. 

 
ŠDV vis labiau tampa vietinių, valstybinių ir pasaulinių 
politikų, skirtų spręsti darnumo problemas (pvz. klimato 
kaitos) dalimi. 

 
Darni plėtra ir švietimo politikos tampa vis labiau suderinti. 

Šaltinis: UNESCO (2014a) 

 

 

 

2. Mokymosi Darnaus vystymosi tikslams  

pasiekti įgyvendinimas per ŠDV 

ŠDV padeda užtikrinti aukščiau nurodytus pažintinius, 

socio-emocinius ir elgsenos mokymosi rezultatus bei 

kryžmines esmines darnumo kompetencijas, reikalingas 

norint pasiekti visus DVT. Šioje trečiojoje gairių dalyje 

pateikiamos rekomendacijos ir įgyvendintų ŠDV strategijų 

pavyzdžiai. 

 
Metodas remiasi pagrindine idėja integruoti ŠDV į švietimo sistemas, 

įvardinta 4.7 tikslo pasauliniame rodiklyje: „Apimtis, kuria (i) globalaus 

pilietiškumo mokymas ir (ii) darnaus vystymosi mokymas, įskaitant lyčių lygybę ir 

žmogaus teises, yra įtrauktas į visus lygmenis šiose srityse: (a) nacionalinėse švietimo 

politikose, (b) ugdymo programose, (c) mokytojų švietime ir (d) mokinių vertinime“ 

(IAEG-SDGs, 2016: 7). 

Iš pradžių tekste yra aprašoma politikos funkcija ir nurodomi klausimai, 

kurie yra esminiai sėkmingam politikų, strategijų ir programų 

įgyvendinimui skatinant ŠDV. Tada joje aptariama ŠDV integravimo į 

ugdymo programą reikšmė ir lygis. Trečias nagrinėjamas aspektas yra 

mokytojų švietimas ir jo galimybės palengvinti ŠDV. Ketvirta, vieningos  

institucijos metodas ir veikti skatinanti transformuojamoji  pedagogika yra 

pristatomi kaip pagrindinės varomosios jėgos ŠDV dėstymui klasėje ir 

kitose mokymosi aplinkose. Pabaigoje aptariamas klausimas, kaip įvertinti 

mokymosi rezultatus ir programų kokybę ŠDV kontekste. 

 

 

2.1. ŠDV integravimas į politikas, strategijas ir 
programas 

Politika yra esminis veiksnys integruojant ŠDV į visas formalaus ir 

neformalaus švietimo aplinkas. Norint palengvinti švietimo sistemų 

pokyčius reikia reikšmingų ir nuoseklių politikų. Švietimo ministerijos 

visame pasaulyje turi svarbią pareigą užtikrinti, kad švietimo sistemos 

būtų paruoštos ir reaguotų į esamus ir kylančius darnumo iššūkius. Tai taip 

pat apima ŠDV integravimą į mokymo programas ir valstybinius kokybės 

standartus bei reikiamų rodiklių sistemų, nustatančių mokymosi rezultatų 

standartus, sukūrimą. 

 

DESD stebėsena ir vertinimas parodė, kad buvo padaryta reikšminga 

pažanga integruojant ŠDV į švietimo politikas (žr. lentelę 2.1.1). Švietimo 

politikų perorientavimo į darnaus vystymosi skatinimą procesas vyksta 

daugelyje valstybių (du pavyzdžiai yra pateikiami lentelėje 2.1.2), tačiau 

pažanga yra nevienoda (UNESCO, 2014a). 

Nepaisant šių aplinkybių, UNESCO pasaulinėje veiksmų programoje, skirtoje 

ŠDV, prioritetinių veiksmų sritis Nr. 1 reikalauja: „Pažangos politika: 

integruoti ŠDV į švietimo ir darnaus vystymosi politikas, siekiant sukurti ŠDV 

įgalinančią aplinką ir įvykdyti sisteminius pokyčius“ (UNESCO, 2014b). 

Pradiniams sisteminiams pokyčiams yra būtinos susijusios ir nuoseklios 

politikos, sukurtos ministerijoms bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi, 

vietinėmis bendruomenėmis, mokslininkais ir pilietine visuomene. Esamos 

pastangos kurti tarpsektoriniu ir kelių suinteresuotų šalių požiūriu paremto 

ŠDV politikas turi būti toliau koordinuojamos ir stiprinamos. ŠDV turi būti 

„integruota į subnacionalines, valstybines, subregionines, regionines ir 

tarptautines politikos sistemas, planus, strategijas, programas ir procesus, 

kurie yra susiję su švietimu ir darniu vystymusi“ (UNESCO, 2014b: 17). 

 

Įgalindamas besimokančiuosius gyventi ir veikti kintančiame pasaulyje, ŠDV 

pagerina mokymo ir mokymosi kokybę. Todėl švietimo politika turi matyti 

ŠDV kaip svarbų švietimo kokybės priedą, o valstybinės švietimo sistemos 

kokybės priemonės turi apimti ir ŠDV. Valstybinės ir tarptautinės politikos, 

skirtos socialiniams, ekonominiams ir aplinkosauginiams darnaus vystymosi 

aspektams, t. y. nuo skurdo mažinimo strategijų ir nelaimių valdymo planų 

iki anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamų vystymo strategijų, turi 

apimti ŠDV kaip vieną iš įgyvendinimo priemonių. ŠDV taip pat turėtų būti 

sistemiškai įtrauktas į dvišalio ir daugiašalio vystomojo bendradarbiavimo 

sistemas (UNESCO, 2014b). 

 

Sėkmingam ŠDV skatinančių politikų įgyvendinimui tam tikri klausimai gali 

būti laikomi esminiais (žr. lentelę Nr. 2.1.3). 
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Lentelė 2.1.2. Valstybiniai ŠDV integravimo į politikas geros praktikos pavyzdžiai  

Kosta Rika – sėkmingo ŠDV įtraukimo į darnaus vystymosi politikas pavyzdys 

„2006 m. Kosta Rika patvirtino valstybinį įsipareigojimą dėl darniam vystymuisi skirto švietimo dešimtmečio, sutikdama laikyti švietimą nepakeičiamu 

darniam vystymuisi skirtų kultūrinių pokyčių kūrimo aspektu bei skatinti švietimo apie aplinkosaugą įtraukimą į tarpdisciplininius dalykus. Tsuneki ir 

Shaw atlikta naujesnės politikos „C-neutral 2021“, skirtos paversti Kosta Riką pirmąja anglies atsisakiusia valstybe, poveikio studijoje buvo padarytos 

išvados, kad „C-neutral 2021“ buvo „reikšmingas kertinis akmuo Kosta Rikos švietimo sektoriuje, atnaujinant jau egzistuojančius aplinkosaugos politikos 

būdus į naujuosius ŠDV ir CCE“ (Tsuneki ir Shaw, planuojama išleisti: 1). Naujausia visuotinė valstybinės politikos priemonė, skirta klimato kaitai - 

Nacionalinė klimato kaitai skirta strategija (Estrategia Nacional de Cambio Climático) - apima pajėgumų didinimą ir visuomenės informuotumą, švietimo 

ir kultūrinius pokyčius, taip siekiant padidinti aplinkosauginį raštingumą. Kosta Rikos pavyzdys rodo, kaip ŠDV apimančios darnaus vystymosi politikos 

gali sustiprinti ir paskatinti švietimo sistemų pokyčius.“ 
 

Kenija – sėkmingo ŠDV įtraukimo į švietimo politiką pavyzdys 

„Kenijos 2008 m. priimta ŠDV įgyvendinimo strategija pripažįsta, kad norint turėti „vystymuisi skirtą kokybišką švietimą  ir mokymą“, švietimas turėtų 

skatinti produktyvių ir socialiai atsakingų asmenų ugdymą. Be kitų tikslų, ši ŠDV strategija taip pat buvo skirta skatinti mokymą ir mokymąsi, kurie apima 

tinkamas vertybes, elgesį ir gyvenimo būdą, skirtus geram valdymui ir darnumui. Visai neseniai, 2012 m. Kenija Kenijos mokymo programų kūrimo 

institute sukūrė nacionalinę ŠDV politikos sistemą, kurios tikslas yra pagerinti darnų vystymąsi pasitelkiant transformuojamą pagalbinę mokymo 

programų medžiagą. ŠDV taip pat buvo įtrauktas į valstybinę švietimo sektoriaus programą, numatant ją įgyvendinti per penkis metus (2013 m. – 2018 

m.). Ji taip pat yra užfiksuota „Vizija 2030“ - Kenijos darnaus vystymosi įgyvendinimo plane, parodant suderinimo su valstybiniais darnaus vystymosi 

tikslais svarbą.“ 

Šaltinis: UNESCO (2014a: 50, 52) 

 

Lentelė 2.1.3. Aspektai, kurie yra itin svarbūs sėkmingam ŠDV skatinančių politikų įgyvendinimui 

Turi būti užtikrintas visiškas švietimo ir darnios plėtros politikų suderinamumas. Vietinių ir valstybinių darnaus vystymosi tikslų ir strategijų suderinimas 

su švietimo politika gali skatinti švietimo sistemų perorientavimą link darnaus vystymosi. ŠDV turi būti nuosekliai integruojamas visose sektoriaus ar 

sub-sektorinėse politikose. 
 

Nėra universalaus, visiems atvejams tinkančio ŠDV varianto. Dėl politinių ir socio-kultūrinių realijų bei specifinių aplinkosauginių ir ekologinių iššūkių, 

konteksto suteikimas ŠDV yra būtinas. Todėl reikia  vietinį ir nacionalinį lygius atitinkančio ŠDV ir  su juo susijusių švietimo formų išaiškinimo. 
 

ŠDV yra būtinas politinis vadovavimas. Buvo nustatyta, kad koordinuojančios institucijos ir mechanizmai padeda integruoti ŠDV į švietimo sistemas. 

Todėl politika turėtų suformuoti tokias struktūras skirtinguose lygmenyse. Be to, vyriausybės turėtų ŠDV nustatyti tikslus. 
 

ŠDV palaiko ne tik oficialios vyriausybinės organizacijos, bet ir NVO, kurios dažnai dirba neformalaus ugdymo aplinkose. Tarptautinės, valstybinės ir 

vietinės politikos turėtų palaikyti NVO suteikiant reikalingą finansavimą, kad jos galėtų prisidėti prie šių veiklų, taip pat sukuriant tinklus ir sudarant 

sąlygas socialinio mokymosi procesams. 

Šaltinis: UNESCO (2014a) 

 

2.2. ŠDV integravimas į ugdymo 
programą ir vadovėlius 

ŠDV turi būti integruotas į visas formalaus švietimo ugdymo programas, 

įskaitant priežiūrą ir ugdymą darželiuose, pradinį ir vidurinį ugdymą, 

techninį ir profesinį švietimą bei mokymus (TPŠM), aukštąjį išsilavinimą. 

ŠDV yra susijęs su mokymo ir mokymosi pagrindais, todėl neturėtų būti 

laikomas dabartinės mokymo programos papildymu. ŠDV integravimui yra 

reikalingas darnumo temų įtraukimas į ugdymo/mokymo programą bei su 

darnumu susiję numatomi mokymosi rezultatai. 

 

„Ugdymo/mokymo programos turi užtikrinti, kad visi vaikai ir jaunuoliai 

įgytų ne tik pagrindinius įgūdžius, tačiau ir gautų tokių perkeliamųjų 

gebėjimų kaip kritinis mąstymas, problemų sprendimas, advokacija ir 

konfliktų sprendimas, kurie padėtų jiems tapti atsakingais pasaulio 

piliečiais“ (UNESCO, 2014c: 36). Iš darnumo mokymo programos kūrimo 

yra tikimasi „pagerinti švietimo sistemų gebėjimus paruošti žmones siekti 

darnaus vystymosi“ (Jungtinės Tautos, 2012: para 230). 

 

DESD stebėjimas ir vertinimas nustatė daug gerų ŠDV integravimo į 

mokymo programą pavyzdžių (žr. lentelę Nr. 2.2.1). Oficialių mokymo 

programų dokumentų peržiūros atskleidė, kad „daugelyje valstybių 

darnumo ir/ar aplinkosauginės temos yra vienas iš bendrųjų švietimo 

tikslų“ (UNESCO, 2014a: 30). Pradiniame ir viduriniame ugdyme didžiausia 

pažanga padaryta būtent tobulinant mokymo programas ŠDV kryptimi. 

„Beveik 40 % valstybių narių nurodė, kad jų didžiausias pasiekimas per DESD 

buvo ŠDV integravimas į oficialią mokymo/ugdymo programą, kitas 

penktadalis nurodė konkrečius mokyklinius projektus, kuriuos jos laiko 

svarbiausiu indėliu į ŠDV“ (UNESCO, 2014a: 82). 
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Vokietijos švietimo darniam vystymuisi (ŠDV) mokymo programoje  yra 

temos, kompetencijos ir konkretūs pavyzdžiai, skirtos pradinio ugdymo bei 

visiems vidurinio ir profesinio išsilavinimo subjektams. Tai yra bendros 

švietimo ir kultūrios reikalų ministerijų bei federalinės ekonominio 

bendradarbiavimo ir vystymosi ministerijos konferencijos bendradarbiavimo 

su 16 Vokietijos federalinių žemių ir pilietine visuomene iniciatyvos 

rezultatas (KMK/BMZ, 2016 m.). 

 

GAP prioritetinių veiksmų sritis Nr. 1 -„Gerinanti politika“, reikalauja 

„integruoti ŠDV į mokymo programas ir nacionalinius kokybės standartus“ 

(UNESCO, 2014b: 16). Siekiant palengvinti reikiamus mokymo programos 

pokyčius, tam tikri veiksmai tampa itin svarbūs. 

 

Reikšmingu mokymo programos ir mokymo praktikos pokyčių varikliu gali 

būti mokinių poreikis gauti į darnumą orientuotą išsilavinimą. Todėl šį poreikį 

reikėtų stebėti atidžiau (UNESCO, 2014a). 

 

Visuose švietimo lygmenyse ir rūšyse, mokymo programa turi būti pakeista 

ją išplečiant taip, kad ji apimtų daugiau ŠDV reikšmingo turinio, mokymosi 

tikslų ir mokymosi praktikų. Lopšeliai darželiai, mokyklos ir TPŠM bei 

aukštojo mokslo institucijos turėtų siūlyti ne tik pavienius kursus, bet ir  

užtikrinti, kad visi besimokantieji galėtų išvystyti žinias, pažiūras ir 

kompetencijas, reikalingas norint reaguoti į darnumo iššūkius savo 

profesiniame ir asmeniniame gyvenime (UNESCO, 2014a).  

 

Lentelė 2.2.2. Veiksmai, rekomenduojami mokymo/ 

ugdymo programų keitimo skatinimui 

Nuolatinės pastangos pagilinti kokybiško išsilavinimo suvokimą, 

siekiant įtraukti darnumo reikšmę, tikslus ir vertybes 
 

Tolimesni tyrimai, vertinimai ir dalinimasis patirtimi kaip buvo 

vykdomi mokymo programos pokyčiai 
 

ŠDV institucionalizavimas, įskaitant personalo ir finansinių išteklių 

investicijas 
 

ŠDV įtraukimas į kompetencijas, profesinius standartus, mokytojų 

sertifikavimą ir akreditavimą bei mokytojų lavinimo institucijas 
 

Didesnė pagalba mokytojams klasėje (pvz. gairės ŠDV medžiagos 

kūrimui ir vertinimui, mechanizmai, palaikantys žinių mainus, kurie 

įgalina vietinius mokytojus, ŠDV padėjėjus ir samdomus mokymų 

vadovus) 
 

Pagerintas gebėjimų stiprinimas politikos kūrėjams, švietimo 

lyderiams ir mokytojams 
 

Mokymo programų politikos lankstumas, leidžiantis pradinėms ir 

vidurinėms mokykloms kurti turinį ir projektus, kurie yra aktualūs 

vietiniu mastu 

Šaltinis: UNESCO (2014a) 

Lentelė 2.2.1. ŠDV integravimo į 
mokymo programą pavyzdžiai 

Mauricijus – nacionalinė mokymo programos 
sistema 
„Mauricijaus „Ile Durable“ politika buvo pristatyta 2008 m.. 
Jos tikslas buvo iki 2020 m. paversti Mauricijų pasauliniu 
Darnaus vystymosi modeliu. Švietimas yra vienas iš penkių 
jos ramsčių, o darbo grupė, sudaryta iš daug suinteresuotų 
šalių, yra įkurta tam, kad ŠDV būtų integruotas į visus 
švietimo lygmenis. Tikslas yra perorientuoti švietimo 
sistemą darnumo link, sukurti pajėgumus visuose lygmenyse 
ir padidinti pagrindinių aspektų žinomumą. Mauricijus 
nurodo, kad ŠDV dabar yra „nacionalinės mokymo 
programos sistemos dalis, o dėl Mauricijaus „Ile Durable“ 
visuomeninio projekto, ŠDV yra taikomas daugelyje oficialių 
ir neoficialių institucijų/organizacijų“. Dėl šios politikos 
skirtingos ministerijos, tokios kaip Aplinkos ir darnaus 
vystymosi ministerija bei Švietimo ir žmogiškųjų išteklių 
vystymosi ministerija ėmė artimiau bendradarbiauti 
siekdamos didesnės integracijos. Šiuo metu jau būdamas 
UNESCO klimato kaitos švietimo darniai plėtrai parodomąja 
šalimi, kai bus visiškai įgyvendinta Mauricijaus „IIe Durable“, 
politika  jis galėtų tapti ir pavyzdine ŠDV šalimi.  

 
Togas – kokybiškas švietimas darniai ateičiai 
„Toge švietimo politikos sistema (Lakalaka) yra įtraukta į 
valstybinę kultūrą ir apima naują į ŠDV orientuotą mokymo 
programą, pavadintą „Kokybiškas švietimas darniai 
ateičiai“.“ 

 
Suomija – pagrindinės valstybinės ikimokyklinio ir 
pagrindinio ugdymo mokymo programos reforma 
„Suomija reformuoja pagrindinę valstybinę mokymo 
programą, skirtą ikimokykliniam ir pagrindiniam ugdymui, 
siekdama remti ir skatinti darnią plėtrą ir gerovę remiantis 
vertybiniu švietimo pagrindu, akcentuojant darnaus 
gyvenimo būdo ir eko-socialinio suvokimo būtinybę. Tikslas 
yra padėti visiems moksleiviams plėsti žinias, įgūdžius, 
vertybes ir pažiūras, kurie didina jų gebėjimą suprasti darnios 
ateities svarbą.“ 

 
Manitoba, Kanada – sėkmingos lyderystės pavyzdys 
„Manitoboje (vienoje iš Kanados provincijų), ŠDV yra 
prioritetinė valdžios veiklos sritis. Jis buvo įtrauktas į bendrą 
pradinio ir vidurinio švietimo tikslą. Dabartine valstijos 
valdžios politika siekiama „užtikrinti, kad visi Manitobos 
vaikai ir jaunuoliai turėtų prieigą prie tokių švietimo 
galimybių, kurios leis kiekvienam besimokančiajam būti 
sėkmingu, pasitelkiant tinkamą, įtraukiantį ir itin kokybišką 
švietimą, kuris paruoš juos mokymuisi visą gyvenimą ir 
pilietiniam dalyvavimui demokratinėje, socialiai teisingoje ir 
darnioje visuomenėje“. Šis pareiškimas yra įtrauktas į 
provincijos Švietimo ir pažangaus mokymosi ministerijos 
misiją. Atsižvelgiant į šį įsipareigojimą politikoje, ŠDV buvo 
integruotas į mokymo programas nuo vaikų darželio iki 12-os 
klasės, nustatant konkrečius mokymosi rezultatus gamtos 
mokslų, socialinių studijų, sveikatos ir fiziniame lavinime. 
Mokytojų ir mokyklų vadovybės pajėgumų bei tikslinio 
finansavimo didinimu siekiama užtikrinti darnumo praktikų, 
principų, programų ir partnerysčių plėtrą, kas padeda 
mokykloms diegti darnumą savo klasėse, veikloje ir 
valdyme.“ 

Šaltinis: UNESCO (2014a: 50, 51, 53) 
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Lentelė 2.3.1. Mokytojų lavinimo programų, į 
kurias integruotas ŠDV, gerosios praktikos 
pavyzdžiai atskirose valstybėse 

Jamaika – ikimokyklinio ugdymo pedagogai mokosi 
pasitelkdami ŠDV bendruomeninės veiklos projektus 
„Jamaikoje, Monoje esančio Vest Indijos universiteto 
mokytojų rengimo programoje Literatūra ir švietimas 
darniai plėtrai yra pagrindinis kursas kalbų besimokantiems 
studentams bei pasirenkamasis kursas pedagogikos 
studentams. Kurso tikslas yra pristatyti studentams darnaus 
vystymosi sąvoką ir principus bei sudaryti jiems galimybes 
analizuoti ŠDV funkciją darnaus pasaulio kūrime. Yra trys 
kurso komponentai: 

1. Pasaulinė sistema, kurioje studentai tiria vietinius ir 
pasaulinius darnumo iššūkius. 

2. Literatūros kaip priemonės kurti empatiją tyrimas 
suteikia studentams bendrumo jausmą, išryškina vertybes, 
padeda suprasti darnumą keliais požiūriais ir motyvuoja 
juos veikti. 

3. Dalyvavimas bendruomeninės veiklos projektuose. 
Studentams reikia atlikti didelę užduotį, t. y. spręsti 
darnumo iššūkius savo bendruomenėje. Studentai 
pasirenka spręsti smurto, skurdo ir aplinkos nykimo 
problemas, pasitelkdami projektus taikai, darbą su 
benamiais, mokyklos sodo priežiūrą ir bičių laikymą ir kt. 
būdus. Kursas studentų nuomone yra itin vertingas, kadangi 
jie sprendžia tikras pasaulio problemas ir artimai 
bendradarbiauja su savo bendruomene. Jie ima suprasti, 
kad jie gali mokytis ir tuo pačiu padėti pagerinti gyvenimo 
kokybę savo bendruomenėje.“ 

 
Graikija – ikimokyklinio lavinimo mokytojų mokymas 
„Švietimo ministerija įkūrė 46 aplinkosauginio švietimo ir 
darnumo centrus prie regioninių švietimo direkcijų visoje 
šalyje. Šių centrų vykdomi projektai yra skirti mokytojų 
rengimui, siekiant jiems padėti įgyvendinti su ŠDV susijusius 
projektus jų mokyklose. 2011 mokslo metais buvo surengti 
184 seminarai 8745 pradinių ir vidurinių mokyklų 
mokytojams“. 

Šaltinis: UNESCO (2014a: 92, 97) 

 

 

 

Norint tą pasiekti, ŠDV pirmiausiai neturėtų būti laikomas aprašomuoju 

švietimu ar atskira vientisa tema. Pavyzdžiui mokykliniame švietime jis turi 

tapti neatsiejama pagrindinių dalykų mokymo ir mokymosi dalimi (pvz. 

matematikos, gamtos mokslų, socialinių studijų ir kalbų). Antra, svarbu, 

kad mokymosi tikslai, mokymo ir mokymosi būdai bei vertinimo priemonės 

būtų glaudžiai derinami ir taip vienas kitą sustiprintų. Trečia, turėtų būti 

nustatyti progresyvūs mokymosi tikslai, t. y. mokymasis, kuris pakelia 

kompetencijas iš vieno lygio į kitą. 

 

 

2.3. ŠDV integravimas į mokytojų lavinimą13
 

Mokytojai yra galingi pokyčių agentai, kurie gali užtikrinti mokymą, 

reikalingą ŠDV pasiekti. Jų žinios ir kompetencijos yra būtinos švietimo 

procesų ir švietimo institucijų pertvarkymui orientuojant juos į 

darnumą. 

 
Mokytojų švietimas turi įveikti šį iššūkį perorientuojant save į ŠDV. 

Darnaus vystymosi švietimo dešimtmečio  stebėjimas ir vertinimas 

nustatė daug gerų ŠDV integravimo į mokytojų lavinimą pavyzdžių (žr. 

lentelę Nr. 2.3.1) ir atskleidė, kad pagalba mokytojams buvo pagrindinė 

sąlyga sėkmingam ŠDV priėmimui ir įgyvendinimui (UNESCO, 2014a). 

 

Tačiau pastangos paruošti mokytojus ŠDV įgyvendinimui reikšmingai 

nepasistūmėjo. Norint pertvarkyti mokytojų lavinimą, kad būtų 

persiorientuota į ŠDV, jo turinį bei mokymo ir mokymosi metodus, dar 

reikia atlikti daug darbo. Todėl GAP prioritetinių veiksmų sritis Nr. 3 

sutelkia dėmesį į mokytojų gebėjimų stiprinimą. Vienas iš šioje srityje 

siūlomų veiksmų yra integruoti ŠDV į ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 

mokytojų mokymo programas (UNESCO, 2014b). 
 

Tam, kad mokytojai būtų pasiruošę prisidėti prie ŠDV, jie privalo išsiugdyti 

pagrindines darnumo kompetencijas (įskaitant žinias, įgūdžius, požiūrį, 

vertybes, motyvaciją ir atsidavimą). Tačiau be bendrųjų darnumo 

kompetencijų jiems taip pat yra reikalingos ŠDV kompetencijos, kurios gali 

būti apibūdintos kaip mokytojo gebėjimas padėti žmonėms ištobulinti 

darnumo kompetencijas pasitelkiant įvairias naujas mokymo ir mokymosi 

praktikas (žr. lentelę Nr. 2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Šis skyrius daugiausiai yra paremtas mokytojų švietimu darniam vystymuisi iš bandomųjų projektų bei naujų 

struktūrų iniciatyvų. Memorandumas dėl mokytojų švietimo perorientavimo Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje 

Mokytojų švietimas darniam vystymuisi (2015 m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šie ŠDV kompetencijų elementai detaliau yra aprašyti keliuose skirtinguose 

koncepciniuose mokytojo ŠDV srities kompetencijų aprašuose, tokiuose kaip 

CSCT modelis (Sleurs, 2008 m.), UNECE modelis (UNECE, 2012 m.), KOM-BiNE 

modelis (Rauch ir Steiner, 2013 m.) bei Bertschy et al. sukurtame metode. 

(2013 m.). Mokytojų rengimo programos privalo būti toliau plėtojamos, kad 

atitiktų šiuos standartus. 

 

Siekiant palengvinti ŠDV kompetencijų plėtrą mokytojų švietime, yra būtini 

pokyčiai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojų švietime. ŠDV turėtų 

užtikrinti fundamentalų mokytojų lavinimo programų orientavimą. Dalykų  

disciplinos, didaktika, edukologija  ir į praktiką orientuotos studijos turėtų 

apimti ŠDV metodologinius principus ir žinias (žr. lentelę Nr. 2.3.3). 
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Lentelė 2.3.2. Mokymosi tikslai 
mokytojams, siekiant skatinti ŠDV 

Žinojimas apie darnų vystymąsi, skirtingi DVT bei susijusios 
temos ir iššūkiai 

 
ŠDV diskurso ir jo praktikos vietiniame, valstybiniame ir 
pasauliniame kontekste suvokimas 

 
Savo pačių integruotos pozicijos apie darnaus vystymosi 
klausimus ir iššūkius sukūrimas, atsižvelgiant į socialinius, 
ekologinius, ekonominius ir kultūrinius aspektus, žvelgiant 
iš Darnaus vystymosi principų ir vertybių (įskaitant ir kelių 
kartų bei pasaulinio teisingumo principą) perspektyvos. 

 
Disciplininio, interdisciplininio ir transdisciplininio14 požiūrių 
į pasaulinę kaitą ir jos vietines išraiškas išdėstymas 

 
Darnaus vystymosi sąvokos analizė, iššūkiai siekiant DVT, jų 
pačių patirties savo kompetencijos srityje svarba siekiant 
DVT ir jų pačių vaidmuo šiame procese 

 
Formalaus ir neformalaus mokymosi darniam vystymuisi 
santykio analizė ir šių žinių taikymas savo profesinėje 
veikloje 

 
Suvokimas, kodėl kultūrinė įvairovė, lyčių lygybė ir socialinis 
teisingumas, aplinkos apsauga ir asmeninis 
tobulėjimas yra neatsiejami ŠDV elementai bei kaip juos 
paversti švietimo procesų dalimi 

 
Praktinė, į veiklą orientuota transformuojanti pedagogika, 
kuri įtraukia besimokančiuosius į dalyvavimo reikalaujantį, 
sisteminį, kūrybinį ir inovatyvų mąstymo ir veikimo procesą   
vietinių bendruomenių ir besimokančiųjų kasdienio 
gyvenimo kontekste 

 
Pokyčių agento, nukreipiančio savo mokyklą darnaus 
vystymosi link, rolės prisiėmimas organizacinio mokymosi 
metu  

 
Vietinių mokymosi galimybių, susijusių su darnia plėtra 
nustatymas ir bendradarbiavimo santykių sukūrimas 

 
 Besimokančiojo kryžminių darnumo kompetencijų bei 
specifinių, su darnumu susijusių, mokymosi rezultatų 
įvertinimas 

 

 

 

 

 
 

Mokymuisi, remiantis tikromis bendruomenės problemomis vietiniame 

kontekste, yra reikalingas bendradarbiavimas su išorės partneriais. 

Todėl moduliai turėtų suteikti prieigą prie jų (tokių kaip bendruomenės, 

neformalaus švietimo institucijos ir ŠDV tinklai) bei įtraukti projektinio 

bendradarbiavimo galimybes. 

Be to, mokytojų švietimui būtinas ŠDV elementas yra internacionalizacija, 

konkrečiai tarptautinių diskusijų apie ŠDV ir diskusijų apie kultūrinę įvairovę 

kaip neatsiejamą modulių komponentą rengimas. Tai reiškia, kad 

besimokantiesiems turėtų būti suteikta galimybė studijuoti užsienyje, taip 

palengvinant praktinės patirties įgijimą. 

 

Norint labiau integruoti ŠDV į mokytojų švietimą, mokytojų lavinimo 

programų turinys ir jų  organizavimas turėtų būti kuriami dalyvaujant 

pagrindiniams suinteresuotiems asmenims, tokiems kaip mokiniai, 

mokytojai, vietinės NVO ir ŠDV specialistai. Siekiant paskatinti inovacijas 

švietimo institucijose yra būtina turėti reikiamas struktūrines sąlygas bei 

laisvę dalyvauti organizaciniuose mokymosi procesuose. 

 

Nors vis dar yra daug mokytojų, kurie nėra girdėję apie ŠDV jų parengimo 

procese, jiems turi būti sudarytos sąlygos dalyvauti šios temos mokymuose 

jau dirbant mokytoju. Viena vertus, tai atveria galimybes išplėtoti reikiamas 

žinias ir kompetencijas dalyvavimui  

darnaus vystymosi procese. Kita vertus, šis profesinis rengimas yra 

privalomas švietimo procesų ir institucijų perorientavimui. Šioje vietoje yra 

svarbu, kad specialistų tobulėjimas ŠDV srityje būtų prieinamas platesniam 

ratui nei vienam mokytojui vienoje įstaigoje ir, kad švietimo sistema jį 

pripažintų ir skatintų  jo taikymą per paraiškas, pasiūlymus ir pan.. 

Valstybiniai ir regioniniai ŠDV patirties centrai, pasitelkdami valstybinių ir 

nevyriausybinių organizacijų, universitetų ir kitų aukštojo mokslo institucijų 

potencialą, taip pat gali sudaryti galimybes specialistų tobulėjimui bei kurti 

patariamąsias paslaugas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Tarpdisciplininis reiškia bendradarbiavimą tarp skirtingų mokomųjų dalykų ir 

„skirtingų dalyko požiūrių, teorijų ir metodų integravimą“ Transdisciplininis 

reiškia „bendradarbiavimą su specialistais, turinčiais ne tik akademinio 

sektoriaus praktinės patirties“ (Godemann, 2006 m.: 52). 

Lentelė 2.3.3. Galimi mokytojų mokymo programų 
moduliai, kurių pagrindinis elementas yra ŠDV  

Pamatinis darnaus vystymosi suvokimas iš vietinės, 
nacionalinės  ir tarptautinės perspektyvos 

 
ŠDV sąvoka vietiniu, valstybiniu ir tarptautiniu požiūriu 

 
Disciplininis, interdisciplininis ir transdisciplininis požiūriai į 
pagrindinių darnumo iššūkių pavyzdžius 

 
Projektinis darbas su konkrečiomis vietinės, nacionalinės ir 
pasaulinės svarbos problemomis, bendradarbiaujant su 
švietimo institucijomis ir kitais (vietiniais) partneriais 

 
Tyrimais paremta ŠDV procesų analizė skirtingose 
mokymosi aplinkose (tokiose kaip mokyklos, kolegijos ar 
neformalaus švietimo įstaigos) 

 
Praktinės ŠDV metodų patirtys ir jų kritinis vertinimas 
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2.4. ŠDV dėstymas klasėje ir kitose mokymosi 
aplinkose 

 
2.4.1 Vieningos institucijos metodas 

ŠDV nereiškia vien darnaus vystymosi mokymo ar naujo turinio įtraukimo 

į kursus ir mokymus. Mokyklos ir universitetai turėtų laikyti save darniam 

vystymuisi skirto mokymosi ir patirties įgijimo vietomis ir todėl turėtų 

kreipti visus savo procesus darnumo principų link. Tam, kad ŠDV būtų 

efektyvesnis, reikia keisti švietimo instituciją kaip visumą. Toks vieningos 

institucijos  metodas yra skirtas darnumo integravimui į visus švietimo 

institucijos aspektus. Jis apima mokymo programos, akademinių miestelių 

veiklos, organizacijų kultūros, moksleivių įsitraukimo, vadovavimo ir valdymo, 

bendruomenės santykių ir tyrimų peržiūrą (UNESCO, 2014a). Tokiu būdu pati 

institucija veikia kaip pavyzdys besimokantiesiems. Darnios mokymosi 

aplinkos, tokios kaip eko-mokyklos arba žalieji mokymosi miesteliai, leidžia 

mokytojams ir besimokantiems integruoti darnumo principus į savo kasdienes 

praktikas bei skatinti pajėgumų augimą ir kompetencijų vystymą bei 

visapusišką švietimo vertinimą. 

 
Pav. 1. Visainstitucinis metodas (UNESCO 2014a: 89) 
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DESD stebėsena ir vertinimas atskleidė daug gerų vieningos institucijos 

metodo pavyzdžių (žr. komentarą Nr. 2.4.1). 

 

Atsižvelgiant į visos švietimo institucijos transformavimo svarbą, GAP 

prioritetinių veiksmų sritis Nr. 2 („Mokymosi ir mokymo aplinkų 

transformavimas: Darnumo principų integravimas į švietimo ir mokymo 

aplinkas“) reikalauja „ŠDV skirtų vieningos institucijos sprendimų 

skatinimo mokyklose ir visose kitose mokymosi ir mokymo aplinkose“ 

(UNESCO, 

2014b: 18). Todėl vieningos institucijos metodai turėtų būti skatinami 

visuose lygmenyse ir visose aplinkose. Mokyklos ir kitos švietimo 

institucijos bei viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos yra 

skatinamos įgyvendinti darnumo planus ir strategijas. Jau turima  

vieningos institucijos sprendimų patirtis aukštojo mokslo ir bendrojo 

ugdymo mokyklose turi būti sustiprinta ir išplėsta į kitus švietimo 

lygmenis ir tipus, tokius kaip ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas, TPŠM ir 

neformalus jaunimo ir suaugusiųjų švietimas. Pagrindiniai vieningos 

institucijos būdo elementai yra apibendrinti lentelėje Nr. 2.4.2. 

 

 

Lentelė 2.4.2. Pagrindiniai vieningos institucijos metodo 

elementai 

Visą instituciją apimantis procesas, leidžiantis visiems suinteresuotiems 

asmenims – vadovybei, mokytojams, besimokantiesiems ir 

administracijai – bendrai kurti viziją ir planuoti ŠDV diegimą visoje 

institucijoje. 

 
Techninė ir finansinė parama institucijai, padedanti jos 

perorientavimui, įskaitant reikšmingų gerųjų praktikų pavyzdžių 

pateikimą, vadovybės ir administracijos mokymus bei gairių ir susijusių 

tyrimų kūrimą. 

 
Tarpinstituciniai tinklai, skatinantys tarpusavio pagalbą, tokie kaip 

tiesioginis mokymasis vieningos institucijos metode, bei platesnis  

metodo viešinimas pristatant jį kaip pritaikymui tinkamą modelį. 

Šaltinis: UNESCO (2014b) 

 

Nors visi vieningos institucijos metodo elementai yra svarbūs, ŠDV dėstymo 

klasėse ir kitose mokymosi aplinkose pagrindas yra interaktyvios, integruotos 

ir esminės mokymosi formos – veikti skatinanti transformuojanti pedagogika. 
 

 

2.4.2. Veikla paremta transformuojanti pedagogika 

ŠDV yra skirtas įgalinti ir motyvuoti besimokančiuosius tapti aktyviais 

darnumo piliečiais, gebančiais  kritiškai mąstyti ir dalyvauti kuriant darnią 

ateitį. Tam tinka į besimokantįjį  ir veiklą orientuoti bei transformuojantys 

pedagoginiai metodai (žr. komentarą Nr. 2.4.3). 

 

Pedagoginiai metodai atspindi ŠDV mokymosi procesų kūrimo bendrąjį 

pobūdį arba vadovaujančius principus. Mokymosi procesui palengvinti yra 

reikalingi specifiniai metodai, kurie atitinka šiuos principus. ŠDV labiau 

priimtini metodai, kurie ugdo kompetencijas per aktyvų mokymąsi. Tam tikri 

metodai gali būti itin rekomenduojami ŠDV. (Kai kurie iš jų buvo cituoti 

anksčiau, 2 skyriaus lentelėse, jau pritaikant konkretiems DVT.) (Žr. lentelę Nr. 

2.4.4) 

 

Šie aktyvaus mokymo ir mokymosi metodai leidžia besimokantiesiems veikti 

darnaus vystymosi labui. Pasirenkant mokymo ir mokymosi metodus 

konkrečiai aplinkai, jie turi atitikti besimokančiųjų grupės poreikius (pvz. turi 

būti pritaikyti amžiui, jau turimoms žinioms, interesams ir gebėjimams), 

kontekstą, kuriam esant vyksta mokymasis (pvz. vieta mokymo programoje, 

pedagoginis klimatas, kultūrinės tradicijos), turimus išteklius bei pagalbą (pvz. 

mokytojų kompetenciją, mokymo medžiagą, technologijas, lėšas). 

Lentelė 2.4.1.  Vieningos institucijos būdų 
pavyzdžiai 

Australija – Australijos darnių mokyklų iniciatyva 
„Australijos darnių mokyklų iniciatyva yra tiesiog 
vienas iš pavyzdžių kaip yra mėginama paskatinti mokyklas 
taikyti vieningos mokyklos ir vieningos sistemos būdus 
darnumui skirtame švietime (DSŠ). Pirmą kartą išbandyta 
2005 m., ši iniciatyva sėkmingai prisidėjo prie vis didėjančio 
vieningos mokyklos  būdo naudojimo  pripažinimo 
įgyvendinant ŠDV. Tarp jos rezultatų buvo: didesnis vykdytų 
ŠDV projektų gilumas ir platumas, pagerintas ŠDV 
integravimas į mokymosi programą, didesnė organizacinė, 
finansinė ir aplinkosauginė nauda bei ryšiai su platesniu 
darnumo suvokimu ir tikslais. Trumpai tariant, dalyvavimas 
Australijos darnių mokyklų iniciatyvoje padėjo mokykloms 
sukurti efektyvesnę ir išsamesnę DSŠ programą.“ 

 
Butanas – žaliosios mokyklos žaliajai Butano programai 
„Integruotos į žaliąją Butano programą nuo 2009 m., 
žaliosios mokyklos yra Švietimo ministerijos valstybinės 
reformų iniciatyvos „Švietimas visuotinei nacionalinei 
laimei“ dalis. Žaliųjų mokyklų koncepcija taip pat tapo 
neatsiejama efektyvumo valdymo sistemos (EVS) dalimi. To 
tikslas yra pagerinti mokyklų efektyvumą ir švietimo 
kokybę. Mokyklos EVS remiasi mokyklos įsivertinimo 
priemonėmis, ji skirta taip pat įvertinti bendrą šalies laimę 
ir ŠDV vertybes bei procesus. Butano UNICEF tapo 
vyriausybės partnere, kad padėtų pristatyti žaliųjų mokyklų 
iniciatyvą, bei įtraukė visuotinę mokytojų mokymų 
iniciatyvą perkeldama žaliųjų mokyklų principus į praktiką. 
Iki šiol rezultatai buvo teigiami: „Kelios mokyklos pranešė 
apie pastebimą ir reikšmingą pažangą, ypač fizinės aplinkos, 
supratingumo, mokinių kultūros ir gamtos suvokimo bei 
tausojimo prasme ir pan. (Butano švietimo ministerija, 2012 
m.).“ 

Šaltinis: UNESCO (2014a: 89, 90) 
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Lentelė Nr. 2.4.3: Pagrindiniai pedagoginiai požiūriai ŠDV 

Į besimokantįjį orientuotas požiūris 
Į besimokantįjį orientuota pedagogika mokinius laiko nepriklausomais 
besimokančiaisiais bei akcentuoja aktyvų žinių gerinimą, o ne jų 
elementarų perdavimą ir/ar pasyvias mokymosi praktikas. Ankstesnės 
besimokančiųjų žinios bei praktikos socialiniame kontekste yra 
mokymosi procesų, kuriuose besimokantieji patys kuria savo žinių bazę, 
stimuliavimo pradžios taškai. Į besimokantįjį orientuoti metodai 
reikalauja, kad besimokantieji įvertintų savo pačių žinias ir mokymosi 
procesus tam, kad gebėtų juos valdyti ir stebėti. Mokytojai turėtų 
skatinti ir palaikyti tuos apmąstymus. Į besimokantįjį orientuoti 
metodai keičia mokytojo(iš specialisto, kuris tik perduoda susistemintas 
žinias) vaidmenį į mokymo proceso fasilitatoriaus  (Barth, 2015 m.). 

 

Į veiklą orientuotas mokymasis 
Veikti skatinančiame mokymesi, besimokantieji atlieka veiksmus ir 
analizuoja savo patirtis numatytų mokymosi procesų ir asmeninio 
tobulėjimo prasme. Patirties galima įgyti projekte (mokymasis dirbant), 
praktikos metu, organizuojant seminarus, vykdant kampaniją ir kt. 
Aktyvus mokymasis remiasi Kolb teorija apie praktinio mokymosi ciklą, 
sudarytą iš šių etapų: 1. Konkrečios patirties turėjimas; 2. Stebėjimas ir 
apmąstymas; 3. Abstrakčių koncepcijų sudarymas apibendrinimui; 4. Jų 
taikymas naujose situacijose (Kolb, 1984 m.). Veikti skatinantis 
mokymasis gerina žinių įgijimą, kompetencijų ugdymąsi bei vertybių 
išgryninimą, sujungiant abstrakčias sąvokas su asmenine patirtimi ir 
besimokančiojo gyvenimu. Mokytojo vaidmuo yra kurti mokymosi 
aplinką, kuri skatina besimokančiųjų patirtis ir apmąstymo procesus. 

 

Transformuojamasis mokymasis 
Transformuojamąjį mokymąsi geriausiai galima apibrėžti jo tikslais ir 
principais, o ne konkrečia mokymo ar mokymosi strategija. Jis skirtas 
skatinti besimokančiuosius kvestionuoti ir keisti pasaulio suvokimo ir 
mąstymo apie jį būdus tam, kad pagilintų savo žinias apie pasaulį 
(Slavich ir Zimbardo, 2012; Mezirow, 2000 m.). Mokytojas tampa 
fasilitatoriumi, įgalinančiu besimokančiuosius bei metančiu jiems iššūkį 
pkeisti savo pasaulėžiūrą. Su tuo susijusi tarpdisciplininio mokymosi 
koncepcija (Lotz-Sisitka et al., 2015 m.) yra dar griežtesnė. Joje 
nurodoma, kad ŠDV mokymasis turi įveikti status quo ir paruošti 
besimokantįjį trikdančiam mąstymui bei naujų žinių kūrimui. 

 

 

 

Siekdamos sukurti įvairias ir persidengiančias mokymosi aplinkas bei 

sudaryti holistinį, visapusišką DVT vaizdą, mokymo institucijos ir mokytojai 

turėtų puoselėti partnerystes vietiniu, valstybiniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

Svarbu pripažinti, kad adekvati reakcija į darnumo iššūkius negali apsiriboti 

vienu požiūriu, disciplina ar žinojimo būdais. Partnerystės, kuriose 

dalyvauja įvairūs bendruomenės  veikėjai, tokie kaip įmonės, NVO, viešosios 

įstaigos, politikų kūrėjai ir/ar privatūs asmenys, praplečia naujas mokymosi 

galimybes ir tampa kūrybos ir naujovių šaltiniu. Dialogo ar projekto metu, 

bendradarbiaujant ir veikiant kartu su partneriu, moksleiviai gali išmokti 

apie realaus pasaulio iššūkius bei gauti naudos iš partnerio žinių ir patirties. 

Tuo pat metu, 

partneriai taip pat gali būti įgalinti ir tuo pačiu sustiprinami  jų kaip esminių 

pokyčio atstovų gebėjimai. Pasaulinės besimokančiųjų partnerystės skatina 

apsikeitimą skirtingais požiūriais bei žiniomis tomis pačiomis temomis. 

Pavyzdžiui, virtualūs kursai gali sukurti  sąlygas dialogui globaliu mastu bei 

paskatinti tarpusavio pagarbą bei supratimą (žr. lentelę 2.4.5). 

 

Lentelė 2.4.4. Pagrindiniai metodai DVT mokymuisi  

Bendradarbiavimu grįsti realaus pasaulio projektai, tokie kaip 

kooperuotų studijų ( service-learning) projektai ir kampanijos 

skirtingiems DVT 

 
Vizijos kūrimo pratybos, tokios kaip ateities kūrimo dirbtuvės, 

scenarijų analizės, utopinių/distopinių istorijų pasakojimas, 

fantastiniai svarstymai ir prognozavimas bei grįžtamoji analizė 

 
Kompleksinių sistemų analizė remiantis bendruomeniniais tyrimų 

projektais, atvejų studijomis, suinteresuotų asmenų ir dalyvių 

analize, modeliavimu, sisteminiais žaidimais ir pan. 

 
Kritinis ir refleksinis mąstymas „žuvų katilo“ (fish-bowl)  metodu 

organizuojamose diskusijose, refleksijos žurnaluose ir pan.  

 

Lentelė 2.4.5. Tarpkultūrinio dialogo tarp besimokančiųjų 

pavyzdys 

Jaunųjų meistrų programa(Young Masters Programme): lankstus 
mokymosi metodas 

 

Jaunųjų meistrų programa (Young Masters Programme) yra 

pasaulinis mokymo ir mokymosi tinklas 16-18 metų mokiniams ir jų 

mokytojams internete. Moksleiviai ir mokytojai  kartu suburiami 

virtualiose klasėse, kur jie turi galimybę suprasti  su darnumu 

susijusias problemas ir bendradarbiauti jas  sprendžiant. Virtualiose 

klasėse moksleiviai mokosi vieni iš kitų tiesiogine patirtimi 

dalindamiesi su savo bendraamžiais skirtingose šalyse. Jie įgauna 

supratimą apie bendruosius darnumo iššūkius bei apie tai, kokie 

požiūriai ir sprendimai yra kitose vietose. 

Iki šiol daugiau nei 30000 mokinių ir 3000 mokytojų iš daugiau nei 116 

šalių užbaigė Jaunųjų meistrų programą. Programos vertinimas rodo 

teigiamą poveikį mokiniams, mokytojams ir mokykloms, tame tarpe 

„pagilintas žinias apie aplinkosaugą, pagerintus bendravimo įgūdžius, 

įsitraukimą į užklasinę aplinkosauginę veiklą, platų tarptautinių 

draugų ratą bei pagerintus kompiuterinius įgūdžius“ (McCormick et 

al., 2005 m.). 

Šaltinis: UNESCO (2014a: 88) 

 

Veikti skatinanti transformuojamoji  pedagogika taip pat prisideda prie GAP 

prioritetinės veiksmų srities Nr. 4 („Jaunimo įgalinimas ir mobilizavimas“), 

reikalaujančios „daugiau kokybiško e-mokymosi galimybių jaunimui, 

jaunimo dalyvavimo ŠDV palaikyme ir prisidėjimo prie jo, politikos 
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Lentelė 2.5.1. Stambaus masto vertinimų su 
ŠDV elementais pavyzdžiai 

Darnaus vystymosi poveikio įvertinimas „Tarptautiniai 
mokymosi pasiekimų įvertinimai pradeda apimti ŠDV 
aspektus. 2006 m. PISA vertinimas buvo orientuotas į 
mokslinį raštingumą, jame taip pat buvo susisteminta 
informacija apie aplinkos mokslų temų įtraukimą į 
mokyklinę mokymo programą (EBPO, 2009 m.).    PISA 
nustatė, kad 98 % mokinių EBPO valstybėse lankė mokyklas, 
kuriose yra dėstomos aplinkosauginės temos (pvz. tarša, 
aplinkos nykimas, ryšiai tarp organizmų, biologinė įvairovė 
ir išteklių išsaugojimas). Nors aplinkosaugos mokslo temų 
vieta mokymo programoje 
skirtingose sistemose gali skirtis, dauguma (žemesniųjų) 
vidurinių klasių moksleivių EBPO šalyse buvo mokomi ir 
privalo įsisavinti nustatytas pagrindines aplinkosaugines 
temas. Moksleivių, kurie nėra iš EBPO šalių, mokymosi apie 
aplinką galimybės skiriasi kur kas labiau.“ 

 
Su darnumu susijusių pasirinkimų ir veiksmų vertinimas 
„Netgi sunkiau nustatyti, ar žinios ir mokymosi pasiekimai 
lemia su darnumu susijusius pasirinkimus ir veiksmus. 
Šiame sektoriuje yra tam tikrų perspektyvių iniciatyvų: 
pavyzdžiui, tarptautinė pilietinių teisių ir pilietiškumo 
studija (ICCS) atlikta 2008 m. ir 2009 m. 38 valstybėse. Ją 
rėmė tarptautinė mokslo pasiekimų vertinimo asociacija. 
Buvo nustatyta teigiama koreliacija tarp pilietiškumo 
ugdymo ir mokinių įsitraukimo į aktyvią pilietinę veiklą 
(Schulz et al., 2010 m.)“. 

Šaltinis: UNESCO (2014a: 98) 

 

 

 

vystymo ir įgyvendinimo vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame 

lygmenyse, bei daugiau jaunimo vykdomų ŠDV veiklų “ (UNESCO, 

2014b: 23). 

 

 

2.5.  Kaip įvertinti ŠDV mokymosi rezultatus ir ŠDV 
programų kokybę? 

ŠDV ir pastangų, kuriomis siekiama švietimo sistemų perorientavimo, 

rezultatų įvertinimas yra didelis iššūkis, kurį reikia įveikti (UNESCO, 

2014a). ŠDV programos ir iniciatyvos turėtų būti vertinamos keliais 

lygmenimis. Šioje vietoje galima paminėti šiuos būdus: plataus masto 

mokymosi rezultatų vertinimai, mokymosi rezultatų vertinimai 

individualiu lygmeniu, su nacionaliniais švietimo prioritetais labiau 

suderinti valstybiniai vertinimai, su kontekstu susieti mokyklų ir 

institucijų vertinimai, skirti pagerinti įgyvendinimui ir pateikimui, 

formuojamojo vertinimo praktikų sukūrimas, leidžiantis mokytojams 

įvertinti konkrečias pedagogines praktikas klasėse, asmeninis 

individualios pažangos įsivertinimas. 

 

Jau yra keletas pavyzdžių kaip ŠDV elementai yra įtraukiami į didelio 

masto vertinimams skirtus būdus (žr. lentelę Nr. 2.5.1). 

2013 m. PISA vykdomoji valdyba nusprendė įtraukti „Globaliosios 

kompetencijos“ (EBPO, 2016 m.) įvertinimą į 2018 m. PISA tyrimą. EBPO 

globalią kompetenciją apibrėžia kaip 

„gebėjimą kritiškai analizuoti pasaulines ir tarpkultūrines problemas 

iš įvairių perspektyvų, suprasti, kaip skirtumai turi įtakos savo ir kitų 

žmonių suvokimui, sprendimų priėmimui ir idėjoms bei įsitraukti į  

atvirą, tinkamą ir naudingą sąveiką  su kitais žmonėmis iš įvairių 

visuomenės sluoksnių, remiantis bendra pagarba žmogaus orumui“. 

(EBPO, 2016 m.: 4) 

 

 
 

Testas, sukurtas konsultuojantis su EBPO valstybėmis narėmis ir patarėjais 

specialistais, tyrimo metu įvertins jaunų žmonių žinias apie pasaulines 

problemas ir jų suvokimą, tarpkultūrines žinias ir suvokimą bei analitinio ir 

kritinio mąstymo įgūdžius. Be to, tokie įgūdžiai kaip gebėjimas pagarbiai, 

tinkamai ir efektyviai bendrauti, empatija ir lankstumas bei tokios savybės 

kaip atvirumas kitų kultūrų žmonėms, pagarba kultūrinei įvairovei, 

pasaulietinis mąstymas ir atsakomybė bus analizuojami moksleivių anketose 

savarankiškai pateiktuose duomenyse (EBPO, 2016 m.: 6). Tokiu būdu, testas 

„pateiks pirmąją, išsamią apžvalgą apie švietimo sistemų sėkmę apmokant 

jaunimą prisidėti prie taikių, įvairiapusiškų bendruomenių kūrimo“ (EBPO, 

2016 m.: 3). G7 švietimo ministrų susitikimo, vykusio Kurašikyje, Japonijoje 

2016 m. gegužės 14 d., metu, ministrai pastebėjo, kad šis vertinimas gali būti 

neblogas būdas išmatuoti pažangą šioje srityje. 

 

PISA ir kiti didelio masto tyrimai, pvz. tarptautinė pilietinių teisių ir 

pilietiškumo švietimo studija (ICCS) 201615, gali būti svarbiu indėliu į geresnį 

ŠDV mokymosi rezultatų raidos suvokimą, jie taip pat gali išryškinti ŠDV indėlį 

į kokybišką švietimą. Taipogi jie gali suteikti duomenis, reikalingus dviejų 

teminių tikslo Nr. 4.7 rodiklių stebėjimui: rodikliui Nr. 26 - „Moksleivių 

procentinė dalis pagal amžiaus grupę (ar išsilavinimo lygį), rodanti pakankamą 

klausimų, susijusių su pasauliniu pilietiškumu ir darnumu, suvokimą“  ir 

rodikliui Nr. 27, „15 metų amžiaus moksleivių, demonstruojančių aplinkos ir 

geomokslų žinias, procentinė dalis“ (UNESCO, 2015b). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

15.http://iccs.iea.nl 
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ŠDV atliekamas vertinimas ir įvertinimas gali būti skirtas įvairiems tikslams 

(žr. lentelę Nr. 2.5.2). 

 

Lentelė 2.5.2. Įvairūs ŠDV vertinimo individualiame lygmenyje 

tikslai 

Surinkti duomenis ir užfiksuoti besimokančiųjų pažangą ir pasiekimus 

siekiant norimų mokymosi rezultatų 

 
Pranešti besimokantiesiems apie pažangą, nurodyti stipriąsias vietas 

ir sritis, kuriose reikia patobulėti, remtis šia informacija nustatant 

mokymosi tikslus 

 
Pateikti atsiliepimus apie mokymo ir mokymosi procesų sėkmę, taip 

prisidedant prie jų planavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo 

 
Formaliajame švietime vadovauti sprendimams dėl besimokančiojo 

pasiekimų lygmens ir akademinių bei profesinių pasirinkimų 

 
 

Yra daugelis būdų mokymosi rezultatams įvertinti. Pasirinktas būdas 

priklausys nuo konteksto (pvz. švietimo sistemos charakteristikų) bei to, 

kaip ŠDV yra įgyvendinamas: formaliame švietime, pavyzdžiui  

per visą mokymo programą ar konkrečioje temoje arba kitame modulyje. 

Vertinimo metodai turės būti suderinti su mokymosi tikslais ir mokymo bei 

mokymosi praktikomis. Atsižvelgiant į ŠDV mokymosi tikslų ir kompetencijų 

įvairovę, labai tikėtina, kad tiksliam mokymosi įvertinimui reikės kelių 

metodų. 

 

ŠDV apima itin daug apimančius transformuojamuosius tikslus. Todėl 

mokytojai turėtų iš anksto apsvarstyti šiuos platesnius tikslus. 

Jie turėtų naudoti ne vien tik paties mokymosi įvertinimą, bet taip pat 

įtraukti   vertinimą, skirtą  mokymuisi, bei naudoti vertinimą kaip mokymosi 

priemonę. Mokytojai turėtų naudoti tradicinių vertinimo būdų mišinį bei 

labiau refleksinius ir rezultatais paremtus būdus, tokius kaip asmeninis ir 

kolegų vertinimas, kuris užfiksuoja besimokančiųjų įžvalgas apie tokius 

dalykus kaip asmeninė transformacija, gilesnis kritinių užklausų suvokimas, 

dalyvavimas ir pilietinis tarpininkavimas. Mokytojų ir kolegų komentarai bei 

įsivertinimas (pvz. naudojant refleksinius žurnalus ar aplankus) įgalina 

besimokančiuosius stebėti savo pačių mokymosi procesą ir atpažinti 

tobulėjimo galimybes. 

Be mokymosi rezultatų įvertinimo yra svarbu nuolat vykdyti ŠDV programų 

kokybės stebėseną. Stebėjimas ir vertinimas gali būti sutelktas į 

programinius aspektus (pvz. mokymosi lūkesčius, išteklius, mokytojų 

kompetencijas, mokymosi aplinką), procesus (pvz. mokymo praktikas, 

mokymosi išteklius, besimokančiųjų įsitraukimą), rezultatus (pvz. žinias, 

kompetencijas, vertybes ir požiūrį, keičiantįjį poveikį) bei konteksto 

aplinkybes. 

 

Veiksmingas ESD programų vertinimas turėtų būti integruotas į jau atliktus 

vertinimus, jei įmanoma, ir tam reikia atidžiai stebėti įvairius veiksnius. 

Vertinimo tikslai ir rodikliai turi būti aiškiai apibrėžti, taip pat reikia įvertinti 

mokymo/mokymosi subjektų bei konteksto pobūdį, nustatyti informaciją, 

kuri apibrėžia kokie įrodymai ir duomenų rinkimo metodai yra priimtini. 

Programos vertinimo rezultatai gali būti panaudoti įvairiems tikslams (žr. 

lentelę Nr. 2.5.3). 

 

Lentelė 2.5.3. Skirtingi programų vertinimo tikslai 

Programinių apribojimų nustatymas  

Konkrečių tobulintinų sričių nustatymas 

Vietinių, nacionalinių ir tarptautinių tendencijų ir rezultatų pristatymas 

Programų efektyvumo įvertinimas  

Atskaitomybės ir skaidrumo skatinimas 

 

 

Stebėsena ir vertinimas turėtų būti patobulinti  norint užtikrinti tolimesnes 

ir didesnes investicijas į ŠDV bei  siekiant refleksyvaus įsitraukimo į ŠDV kaip 

į naują švietimo perorientavimo procesą. Be to, yra ypač svarbu sukurti 

rodiklių sistemas, kurios nustatytų ŠDV mokymosi rezultatų standartus. 
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3. Išvados 

 

 

 

 

 

 
ŠDV gali padėti pasiekti DVT pirmiausia ugdant kryžmines darnumo kompetencijas, kurios yra reikalingos norint išspręsti daugelį skirtingų darnumo iššūkių bei 

susieti skirtingus DVT tarpusavyje. Antra, ŠDV gali padėti besimokantiesiems pasiekti specifinius pažintinius, socio-emocinius ir elgsenos mokymosi rezultatus, 

kurie įgalins juos spręsti konkrečius kiekvieno DVT iššūkius. 

 

Tam, kad visi pasaulyje galėtų imtis veiksmų DVT labui, visos švietimo institucijos darnaus vystymosi problemų sprendimą privalo laikyti savo pareiga, skatinant 

darnumo kompetencijų ugdymą ir sukuriant specifinius, su visais DVT susijusius, mokymosi rezultatus. Todėl yra būtina ne tik įtraukti su DVT susijusį turinį į 

mokymo programą, tačiau ir pasitelkti į veiklą orientuotą transformuojamąją pedagogiką. 

 

Švietimo sistemos valdininkams, politikos kūrėjams, mokytojams, mokymo programų autoriams ir kitiems yra siūloma persvarstyti švietimą siekiant prisidėti 

prie to, kad DVT būtų pasiekti per tam skirtus terminus- nuo dabar iki 2030 m. Šios gairės nurodo darnumo kompetencijų kryptį ir specifinius pažintinius, socio-

emocinius ir elgsenos mokymosi rezultatus, reikšmingus šiam tikslui. Jose taip pat yra apibūdinta, ko reikia įgyvendinant mokymą apie darnaus vystymosi tikslus 

per švietimą darniam vystymuisi. 
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Priedas Nr. 1. Rekomenduojami šaltiniai 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

DVT interneto svetainės 

Žmogaus teisės ir 2030 m. darbotvarkė darniam vystymuisi 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/The2030Agenda.aspx 

EBPO ir darnaus vystymosi tikslai: Universalių tikslų ir rodiklių įvykdymas 

https://www.oecd.org/dac/sustainable- development-goals.htm 

    DVT rodikliai http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

„The Guardian: Darnaus vystymosi tikslai: viskas ką jums reikia žinoti 

https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/ sustainable-

development-goals-united-nations 

JT darnaus vystymosi žinių platforma sustainabledevelopment.un.org 

https://sustainabledevelopment. un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals 

UNESCO ir darnaus vystymosi tikslai http://en.unesco.org/ sdgs 

JT darnus vystymasis/ DVT http://www.un.org/ sustainabledevelopment 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable- 

development-goals 

Pasaulio ekonomikos forumas: Kokie yra darnios ekonomikos tikslai? 

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-are-the- sustainable-

development-goals 
 

 

 

Šaltiniai darbui su klase, mokymo programa ir jaunimu  

Britų taryba: Darnaus vystymosi tikslai, šaltinis https:// 

schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/sdg_education_ pack_v3.pdf 

„Gaia Education“ projektas darnumo e-mokymo programai 

http://www.gaiaeducation.org/index.php/en/online 

„GlobalGiving“: Visuomeninis finansavimas skirtas DVT https://www.globalgiving. 

org/sdg/ 

Žaliasis paketas: Darnumo klausimams skirta mokymo medžiaga 

http://education.rec.org/green-pack.html 

„OpenLearn“. Atvirasis universitetas: Savarankiškam visų temų mokymuisi skirta 

medžiaga http://www.open.edu/openlearn/ 

OXFAM: Rekomenduojamų su DVT susijusių mokymo idėjų rinkinys 

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/sustainable- development-goals 

Darnumo žaidimopedija: Su darnumu susijusių žaidimų duomenų bazė 

http://www.games4sustainability.org/gamepedia/ 

Mokymas ir mokymasis darniai ateičiai: Ištekliai mokytojams apie mokymo būdus bei 

veiklą klasėje įvairiomis temomis susijusiomis su darnumu 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_gs.html 

Moko UNICEF: Išteklių apie DVT rinkinys mokytojams 

https://teachunicef.org/teaching-materials/topic/sustainable- 

development-goals 

„Goals.org“: Nemokamas pasaulinis mokymo ir mokymosi portalas skirtas 

darnaus vystymosi sprendimamshttp://www.thegoals.org 

Tinginio vadovas pasaulio gelbėjimui http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/takeaction 

Daiktų istorijos: Internetinis išteklius, kuris nagrinėja žmonijos nedarnų 

medžiagų naudojimą http://storyofstuff.org 

Pasaulis kurio norime. Vaikų ir jaunuolių tikslų vadovas 

http://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_ 

Single_Page_LowRes_English.pdf 

MYCI jaunimo išteklių paketas: Metodologijos DVT pristatymui jauniems žmonėms 

patraukliu ir informatyviu būdu 

http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_ Resource%20_Pack.pdf 

UNESCO: Geros praktikos mokytojų lavinimo institucijose http:// 

unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf 

Didžiausia pasaulio pamoka: Viskas ko jums reikia norint pristatyti DVT 

jauniems žmonėms, prisidėti ir imtis veiksmų http:// 

worldslargestlesson.globalgoals.org 

Jaunųjų magistrų darnaus vystymosi programa: Internetiniai kursai bei 

tarptautiniai studentų mainai darniam vystymuisi 

http://www.goymp.org/en/frontpage 

YUNGA iššūkių ženkliukai: Sukurta bendradarbiaujant su JT agentūromis, pilietine 

visuomene ir kitomis organizacijomis, YUNGA iššūkių ženkliukų tikslas yra 

pagerinti besimokančiųjų suvokimą, šviesti ir motyvuoti juos keisti savo elgesį 

bei tapti aktyviais dalyviais 

savo vietinės bendruomenės kaitoje. Šią serija gali naudoti mokytojai pamokų 

metu bei jaunimo vadovai. http://www. fao.org/yunga/resources/challenge-

badges/en/ 
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Organizacijos ir iniciatyvos 

Ekomokyklų tinklai http://www.ecoschools.global 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) http:// 

www.fao.org/home/en/ 

„GAIA Education“ http://www.gaiaeducation.org 

Pasaulinis ekokaimų tinklas http://www.gen.ecovillage.org 

Pasaulinis pėdsako tinklas  
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/  

Aukštojo mokslo darnumo iniciatyva (HESI)    https:// 

sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi 

ICLEI: Vietinė valdžia už darnumą http://www.iclei.org 

Tarptautinis darnaus vystymosi institutas 

http://www.iisd.org 

Darnaus vystymosi sprendimų tinklas http://unsdsn.org 

 

 UNESCO ASPnet mokyklos 
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet 

Jungtinių Tautų vystymosi programa http://www.undp.org/  

Jungtinių Tautų aplinkos programa http://www.unep.org  

Pasaulinė UNESCO klubų, centrų ir asociacijų federacija 

(WFUCA) http://wfuca.org/ 

Pasaulio sveikatos organizacija http://www.who.int/en/ 

Pagalba mokymui ir profesiniam mokymuisi 

Švietimo darnumui įvadinis rinkinys http://www. 

sustainableschoolsproject.org/tools-resources/starter-kit 

Švietimo darniam vystymuisi priemonių rinkinys http://www. esdtoolkit.org/ 

Vokietijos mokymo programos sistema švietimui darniam vystymuisi 

http://ensi.org/global/downloads/Publications/418/ 

Curriculum%20Framework%20ESD%20final%201.pdf 

Švietimo darnumui vadovas 

http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/ 

EFSGuide2015b.pdf 

Švietimo darniam vystymuisi aukštajame moksle vadovas 

http://efsandquality.glos.ac.uk/ 

Kuriame ateitį, kurios norime. JT dešimtmetis darniam vystymuisi. Galutinė 

ataskaita http:// unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf 

UNESCO ŠDV skirtas planas. Pasaulinės veiksmų programos 

įgyvendinimas http://unesdoc.unesco.org/ 

images/0023/002305/230514e.pdf 

UNESCO mokymas ir mokymasis darniam vystymuisi http:// 

www.unesco.org/education/tlsf/ 

Vanderbilto universiteto vadovas darnumo mokymui 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-sustainability 

Visamokykliniai būdai darniam vystymuisi: Profesinio tobulėjimo ikimokyklių 

mokytojų mokyme apžvalga 

(Australijos švietimo darnumui tyrimų institutas) http:// 

aries.mq.edu.au/projects/preservice/files/TeacherEduDec06.pdf 

http://www.gen.ecovillage.org/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
http://www.iclei.org/
http://unsdsn.org/
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/
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Švietimas 

darnaus vystymosi tikslams 

Mokymosi tikslai 

 
Siekdami sukurti darnesnį pasaulį ir išspręsti su darnumu susijusias problemas, aprašytas darnaus vystymosi tiksluose 

(DVT), kiekvienas individas privalo tapti darnumo pokyčių kūrėju. Žmonėms reikalingos žinios, įgūdžiai, vertybės ir 

požiūris, kurie leistų jiems prisidėti prie darnaus vystymosi. Todėl švietimas yra labai svarbus siekiant darnaus vystymosi, o 

Švietimas darniam vystymuisi yra ypač reikalingas, nes jis įgalina besimokančiuosius priimti pagrįstus sprendimus ir 

atsakingai veikti siekiant aplinkos vientisumo, ekonomikos gyvybingumo ir teisingos  visuomenės, dabartinės ir ateities 

kartų labui. 

 

Šis dokumentas parodo skaitytojams, kaip taikyti švietimą, ypač ŠDV, kad būtų pasiekti DVT. Jame yra įvardinti 

mokymosi tikslai, rekomenduojamos temos ir mokymosi veiklos kiekvienam tikslui bei aprašoma, kaip tai 

įgyvendinti skirtinguose lygmenyse: nuo mokymų kurso sukūrimo iki valstybinių strategijų. Dokumento tikslas- 

padėti politikos bei mokymosi programų kūrėjams ir mokytojams kurti strategijas, mokymosi programas bei 

kursus, skatinančius mokytis, kad būtų įgyvendinti DVT. 
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