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Šios metodinės rekomendacijos yra projekto Europos diena vystymuisi - Gerosios pasaulio žinios:
Mes turime planą (EDV/GPŽ) dalis, skirtos pedagogams, kurie siekia supažindinti mokinius su dar-
naus vystymosi tikslais per įvairių dalykų pamokas.

2015 m. rugsėjo 25 d. vykusiame Jungtinių Tautų Viršūnių susitikime valstybių ir vyriausybių vado-
vai patvirtino naująją Darnaus vystymosi darbotvarkę ir Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų, 
kurie pakeitė Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT). Nuo 2000 m. kai buvo patvirtinti TVT pavyko 
įgyvendinti 4 iš 8 tikslų - pasiekta nemaža pažanga mažinant skurdą, vaikų ir gimdyvių mirtingumą, 
didinant pradinio išsilavinimo prieinamumą. 

Nors pasiekta daug, bet dar daug liko padaryti, ypač Užsachario Afrikoje ir kitose mažiausiai išsivys-
čiusiose šalyse, kur iki šiol aktuali išlieka bado ir nepakankamos mitybos, sveikatos priežiūros pas-
laugų prieinamumo problema, ribotos galimybės įsigyti vaistų, higienos trūkumas, nepakankamas 
pradinio ir vidurinio ugdymo lygis, pagarbos žmogaus teisėms stoka, nelygios galimybės, klimato 
kaitos poveikis.

Naujoji Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų, kurią sudaro 17 tikslų ir 169 konkretūs už-
daviniai, yra daug ambicingesnė ir numato veiksmus ne tik besivystančioms, bet ir išsivysčiusioms 
šalims. Darbotvarkėje stengtasi rasti balansą tarp trijų darnaus vystymosi dimensijų  - ekonominės, 
socialinės ir aplinkosauginės, daug dėmesio skirti žmogaus teisėms ir lyčių lygybei. Esminis darbo-
tvarkės principas yra „nepalikti nė vieno nuošalyje“ – Darnaus vystymosi tikslai bus laikomi pasiek-
tais tik tada, jeigu jie bus pasiekti visose šalyse ir visoms visuomenės grupėms.
Naujieji Darnaus vystymosi tikslai yra visuotinis susitarimas, kuriais siekiama mažinti skurdą ir ne-
lygybę pasaulyje, užtikrinti visuomenei prieinamą sveikatos pasaugą, skatinti darnų vystymąsi ir 
vartojimą, švelninti klimato kaitos poveikį, gerinti infrastruktūrą, kurti taikias visuomenes ir atskai-
tingas institucijas. Prisidėti prie darnaus pasaulio kūrimo galime ne tik materialiai, bet ir savanoriš-
ka veikla, keisdami vartojimo įpročius, rinkdamiesi sąžiningo vartojimo prekes ir diegdami gamtą ir 
energiją tausojančias technologijas. Tik bendromis pastangomis galime užtikrinti gyvenimą saugia-
me ir darniame pasaulyje ateities kartoms. 

Metodinės rekomendacijos skirtos darnaus vystymosi tikslų problematikos pristatymui bendrojo 
lavinimo mokyklose.  Jose pristatomi pamokų pavyzdžiai, kurie gali būti pritaikyti etikos, pilietiš-
kumo, istorijos, geografijos pamokose. Rekomendacijose rasite kaip stiprinti ir plėtoti ugdytojų ir 
ugdytinių sąmoningumą ir supratimą apie priklausymą unikaliam pasauliui, aktyvią pilietinę veiklą, 
siekiant padėti geriau suvokti globalias žmonių, šalių ir kultūrų tarpusavio sąsajas, stiprinti pagarbą 
įvairovei, žmogaus teisėms bei aplinkai.

Metodines rekomendacijas sudaro pamokų planai pradinių, 5-8 bei 9-12 klasių moksleiviams.
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1 PAMOKA
Pamokos tema: Pažintis su darnaus vystymosi tikslais.

Pamokos tikslas: Supažindinti mokinius su darnaus vystymosi tikslais, suprasti jų svarbą, 
stiprinti ugdytinių sąmoningumą ir supratimą. 

Mokinių amžius: 1–4 klasės.

Pamokos trukmė: 90 min.

Metodai: Grupinis darbas, diskusija. 

Priemonės: „Rask tą, kuris...“ kortelės, darnaus vystymosi tikslų kortelės, laikraščiai, 
žurnalai, bloknotinis popierius, žymikliai, klijai, žirklės.

EIGA:

1. Išdalykite „Rask tą, kuris...“ (Priedas Nr. 1) kortelių kopijas.

2. Paaiškinkite mokiniams, kad jie turi susirasti draugą (-ę) ir jam (jai) užduoti vieną iš „Rask tą, 
kuris...“ kortelėje esančių klausimų. Draugo (-ės), teisingai atsakiusio (-ios) į klausimą, vardą 
ir šalies pavadinimą reikia įrašyti tam skirtose eilutėse.

3. Atlikę šią užduotį, draugai išsiskiria ir susiranda kitą draugą (-ę).

4. Žaidimo tikslas – ne vien į kiekvieną eilutę įrašyti atsakymą, bet ir kiekvieną klausimą užduoti 
skirtingiems draugams.

5. Nugalėtoju tampa mokinys, kuris pirmas užpildo savo lapą ir sušunka: „Radau!“

6. Baigę žaisti, suskirstykite mokinius į grupes po 5.

7. Duokite kiekvienai grupei didelį popieriaus lapą ir žymiklį.

8. Paprašykite mokinių dar kartą perskaityti teiginius kortelėse „Rask tą, kuris...“, po to 
įvardyti ir užrašyti su kokiomis problemomis susiduria žmonės ir mūsų planeta žemė (1-2 
klasių moksleiviai tik įvardina).

9. Padalykite laikraščius ir žurnalus. 

10. Paprašykite grupių surasti vaizdus,   antraštes arba istorijas, kurie atspindėtų įvardytas 
problemas. 

11. Paprašykite jas iškirpti ir paruošti plakatą.

12. Po 15 min paprašykite kiekvienos grupės pristatyti savo plakatus. 

13. Paprašykite mokinių likti savose grupėse. Kiekvienai grupei išdalykite po keletą darnaus 
vystymosi tikslų paveikslėlių (Priedas Nr. 2), sukarpytų kaip dėlionė, ir paprašykite juos 
sudėlioti. 

14. Paklauskite mokinių, ar jie numano, ką galėtų reikšti šie ženklai.

15. Skaitykite darnaus vystymosi tikslus po vieną ir leiskite mokiniams spėti, kas sudėliojo šio 
tikslo ženklą.

16. Atspėjusių mokinių paprašykite šalia paveikslėlio užrašyti tikslo numerį ir svarbiausią mintį.

17. Perskaitykite visus tikslus ir suklijuokite visus paveikslėlius į vieną plakatą.

18. Paklauskite mokinių, ar jie nors ir būdami maži gali prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo.
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19. Padalykite mokiniams balto popieriaus lapus ir paprašykite nupiešti, ką jie galėtų padaryti, 
kad bent vienas tikslas iki 2030 būtų įgyvendintas.

20. Paprašykite mokinių pristatyti piešinius.

21. Kiekvienam mokiniui pamokos pabaigoje išdalykite lapelius su nebaigtais sakiniais. 
Paprašykite mokinių pratęsti sakinius ir perskaityti juos grupės ar klasės draugams. 
 
 
Pamokoje sužinojau, kad..............................................................................  
 
Buvo įdomu..................................................................................................   
 
Norėčiau daugiau sužinoti............................................................................  
 
Šią pamoką sekėsi.........................................................................................

2 PAMOKA
Pamokos tema: Pažintis su darnaus vystymosi tikslais.

Pamokos tikslas: Suprasti darnaus vystymosi tikslų svarbą, susipažinti su jais, stiprinti 
ugdytinių sąmoningumą ir supratimą. 

Mokinių amžius: 5–8 klasės.

Pamokos trukmė: 90 min.

Metodai: Grupinis darbas, diskusija, viktorina.

Priemonės: Atsakymų kortelės A, B, C kiekvienai grupei, darnaus vystymosi tikslai, lipnūs 
lapeliai, žymikliai.

EIGA:

1. Suskirstykite mokinius grupėmis.

2. Užduokite grupėms šiuos klausimus:

1. Ar jūs esate išsikėlę tikslą?

2. Kas privertė jus išsikelti tikslą?

3. Ar jūs atkakliai jo siekiate?

4. Kaip jūs nusprendžiate, kad jis jau pasiektas?

5. Žmonės išsikelia asmeninių tikslų nuolat. O kaip elgiasi visuomenė?

6. Kas nusprendžia, kaip visuomenė turi augti?

7. Kas nusprendžia, kokius tikslus reikia išsikelti, kad visuomenė pasiektų bendrą rezultatą?

3. Paprašykite grupių pristatyti savo įžvalgas.

4. Paprašykite mokinių likti savose grupėse ir pateikite dar keletą klausimų:

1. Įsivaizduokite, kad esate valdžios atstovai. Kaip jūs apibūdintumėte savo bendruomenę?
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2. Kas jums labiausiai patinka jūsų bendruomenėje? Kas mažiausiai?

3. Su kuriomis problemomis susiduria jūsų bendruomenė? Parašykite nuo 5 iki 8 problemų.

4. Kaip galima būtų išspręsti šias problemas?

5. Suskirstykite mokinius į grupes po 4. 
6. Paprašykite kiekvienos grupės sugalvoti savo pavadinimą ir duokite kiekvienai grupei po 

kortelių A, B, C rinkinį (Priedas Nr. 3). Paaiškinkite, kad vyks viktorina.
7. Perskaitykite klausimą su trimis galimais atsakymais ir leiskite grupei 1 min pasitarti, kuris, jų 

manymu, atsakymas yra teisingas.
8. Paprašykite kiekvienos grupės vienu metu pakelti aukštyn atsakymo kortelę. 
9. Pasižymėkite atsakymus ir klauskite kito klausimo. 
10. Po antro klausimo perskaitykite prieš tai buvusio klausimo atsakymą. Teisingas atsakymas 

vertas 10 taškų. 
11. Tęskite viktoriną tol, kol pabaigsite klausimus.

1.Kiek žmonių pasaulyje kasmet miršta dėl 
skurdo ir su juo susijusių priežasčių?
A – 800 milijonų
B – 750 milijonų
C – 1 milijonas

2.Kokia būtina sąlyga, kad sėkmingai sumažėtų 
skurdo ir nepritekliaus lygis?
A – visuotinis sveikatos tikrinimas
B – garantuotas visuotinis pradinis išsilavinimas
C – maisto dalijimas

3.Kam suteikiama mažiau teisių, mažiau 
galimybių įgyti išsilavinimą, dirbti gerai mokamą 
darbą, priimti svarbius sprendimus?
A – moterims
B – vyrams
C – jaunimui

4.Kiek kiekvieną dieną pasaulyje dėl lengvai 
išvengiamų ligų miršta vaikų iki 5 metų?
A – 20 000
B – 18 000
C – 15 000

5.Kiek vaikų Lietuvoje nelanko mokyklos?
A – 3 000
B – 2 500
C – 1 000

6.Kiek šiuo metu pasaulyje yra pabėgėlių? 
A – daugiau kaip 69,5 milijonų 
B – daugiau kaip 100 milijonų
C – daugiau kaip 59,5 milijonų

7.Kuriame žemyne yra mažiausiai geriamo 
švaraus vandens?
A – Australijoje
B – Afrikoje
C – Azijos pietuose

8.Kiek žmonių kasmet pasaulyje išgirsta 
diagnozę ŽIV?
A – daugiau kaip 2 milijonai
B – daugiau kaip 1,5 milijono
C – daugiau kaip 2,5 milijono

9.Kiek sveria vieno vaiko sunaudojamos 
sauskelnės?
A – tiek, kiek vienas suaugęs žmogus
B – tiek, kiek vienas automobilis
C – tiek, kiek vienas namas

10.Kuri valstybė išmeta į atmosferą daugiausiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų?
A – Ispanija
B – Lietuva 
C – Airija

11.Kurios antrinės žaliavos Lietuvoje dažniausiai 
„prikeliamos antram gyvenimui“?
A – stiklas
B – popierius
C – metalas

12.Opiausia aplinkos problema Lietuvoje?
A – užterštos upės
B – iškirsti miškai
C – atliekų tvarkymas

13.Kur elektros energijos žmonės suvartoja 
daugiausiai?
A – darbe
B – namie
C – ūkyje

14.Greičiausiai augantis energijos šaltinis 
pasaulyje?
A – saulės energija
B – vėjo energija
C – geoterminė energija

Atsakymai: 1. A, 2. B, 3. A, 4. B, 5. B, 6. C, 7. C, 8. A, 9. B, 10. A., 11. C, 12. C, 13. B., 14. B
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12. Pabaigę viktoriną, paprašykite mokinių surašyti  visas viktorinos metu įžvelgtas problemas.

13. Supažindinkite mokinius su darnaus vystymosi ti kslais (Priedas Nr. 4).

14. Paprašykite mokinių sukurti  reklamą, pristatančią darnaus vystymosi ti kslus. 

15. Apibendrindami pamoką, paprašykite mokinių ant lipnių lapelių parašyti  problemas, kurios 
labiausiai juos palietė. 

16. Paprašykite lipnius lapelius užklijuoti  ant nupieštos oro baliono pinti nės (Priedas Nr. 5).

17. Užbaikite pamoką palinkėdami oro balionui kuo greičiau pakilti  ir nunešti  įvardytas 
problemas į šalį.

3 PAMOKA
Pamokos tema: Pažinti s su darnaus vystymosi ti kslais.

Pamokos ti kslas: Susipažinti  su darnaus vystymosi ti kslais, suprasti , kodėl jie yra svarbūs. 

Mokinių amžius: 9–12 klasės.

Pamokos trukmė: 90 min.

Metodai: Grupinis darbas, diskusija, viktorina.

Priemonės: Lapai su apskriti mais viduryje, nuotraukos, darnaus vystymosi ti kslai, 
kompiuteris, multi medija, lentelės.

EIGA:

1. Užrašykite ant lentos klausimą:
 Su kuriomis problemomis susiduria mūsų bendruomenė / šalis / pasaulis?

2. Suskirstykite mokinius poromis.

3. Išdalykite popieriaus lapus, kuriuose nupiešti  trys centre susikertantys apskriti mai (Priedas Nr. 
6). Kiekvienas apskriti mas atspindi skirti ngą problemos lygmenį (vieti nį, nacionalinį ir globalų). 
Apskriti mų susikirti mo taške padėkite nuotrauką, susijusią su problema, kurią mokiniai turi aptarti . 

4. Išspausdinkite ir iškirpkite nuotraukas (Priedas Nr. 7). Kiekvienai porai duokite vis kitą nuotrauką.

5. Paskati nkite mokinius galvoti  iš kitų žmonių perspektyvos. Paprašykite mokinių išskirti  pačią 
svarbiausią problemą ir nustatyti , kaip ši problema yra susijusi su jų vietos bendruomene (vieti nis 
lygmuo), šalimi (nacionalinis lygmuo) ir visu pasauliu (globalus lygmuo).  Paprašykite mokinių savo 
minti s užrašyti  ati ti nkamuose apskriti muose.

6. Paprašykite mokinių pristatyti  įžvalgas, įvardytas problemas užrašykite lentoje.

7. Supažindinkite mokinius su darnaus vystymosi ti kslais (Priedas Nr. 4). 

8. Paklauskite mokinių, prie kurio ti kslo jie priskirtų savo nagrinėtą problemą.  

9. Parodykite mokiniams fi lmuką. Prieiga per internetą: htt ps://www.youtube.com/
watch?v=MAmoBIDmpJg. 

10. Suskirstykite mokinius grupėmis.

11. Išdalykite lenteles (Priedas Nr. 8) ir paprašykite jas užpildyti . Pasiūlykite mokiniams atsižvelgti  į 
darnaus vystymosi ti kslus.

12. Paprašykite mokinių pristatyti  problemų sprendimo būdus.

13. Pasiūlykite mokiniams paruošti  problemų sprendimo būdų plakatus ir pakabinkite juos mokyklos 
stende.
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PRIEDAS NR.1
RASK TĄ, KURIS...

Pažįsta neturtingų žmonių. Draugas........................................  

Žino, kad nevisi vaikai mokosi. Draugas........................................ 

Gali kalbėti kita kalba. Draugas........................................ 

Geria daug vandens. Draugas........................................ 

Žino, kurioje šalyje šiuo metu vyksta 
neramumai.

Draugas........................................ 

Pažįsta, kas nesenai susirado naują darbą. Draugas........................................  

Gyvena sveikai. Draugas........................................ 

Pažįsta bent vieną, kuris neturi ko valgyti. Draugas........................................ 

Yra laimingas. Draugas........................................  

Žino, kurioje šalyje vyksta
neramumai.

Draugas........................................  

Jaučiasi saugus. Draugas........................................  

Gali nusipirkti viską, ko jis trokšta. Draugas........................................  

Rūšiuoja šiukšles. Draugas........................................  

Turi draugų kitoje šalyje. Draugas........................................  
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PRIEDAS NR.2

SUMAŽINTI 
SKURDĄ

SUMAŽINTI 
BADĄ
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GERA SVEIKATA 
IR GEROVĖ

KOKYBIŠKAS 
IŠSILAVINIMAS



11

LYČIŲ 
LYGYBĖ

ŠVARUS VANDUO 
IR HIGIENA



12

PRIEINAMA IR ŠVARI 
ENERGIJA

DERAMAS DARBAS 
IR EKONOMINIS AUGIMAS



13

PRAMONĖ, INOVACIJOS 
IR INFRASTRUKTŪRA

SUMAŽINTI 
NELYGYBĘ



14

DARNŪS MIESTAI 
IR BENDRUOMENĖS

ATSAKINGAS 
VARTOJIMAS 
IR GAMYBA



15

SUŠVELNINTI 
KLIMATO KAITOS 
POVEIKĮ 

GYVYBĖ 
VANDENYSE
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GYVYBĖ 
ŽEMĖJE

TAIKA IR TEISINGUMAS, 
STIPRIOS INSTITUCIJOS



17

PARTNERYSTĖ 
ĮGYVENDINANT TIKSLUS
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PRIEDAS NR.3

A B C
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PRIEDAS NR.4
DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI

1 ti kslas. Kova su skurdu. (Panaikinti  visų formų skurdą visose šalyse.)

2 ti kslas. Kova su badu. (Panaikinti  badą, užti krinti  apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą,   
  skati nti  darnų žemės ūkį.)

3 ti kslas.  Gera sveikata ir gerovė. (Užti krinti  sveiką gyvenseną ir skati nti  visų amžiaus grupių  
  gerovę.)

4 ti kslas.  Kokybiškas išsilavinimas. (Užti krinti  visa apimantį  ir lygiavertį  kokybišką švieti mą ir  
  skati nti  visą gyvenimą trunkantį  mokymąsi.)

5 ti kslas.  Lyčių lygybė. (Pasiekti  lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą.)

6 ti kslas.  Švarus vanduo ir sanitarija. (Užti krinti  visiems vandens prieinamumą, darnų   
  valdymą ir sanitariją.)

7 ti kslas.  Prieinama ir švari energija. (Užti krinti  visiems galimybę naudoti s prieinama,   
  pati kima, darnia ir modernia energija.)

8 ti kslas.  Deramas darbas ir ekonomikos augimas. (Skati nti  tvarų, įtraukų ir darnų    
  ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą.)

9 ti kslas.  Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra. (Kurti  atsparią infrastruktūrą, skati nti  visa   
  apimančią industrializaciją ir skati nti  naujoves.)

10 ti kslas.  Nelygybės mažinimas. (Mažinti  nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse.)

11 ti kslas. Darnūs miestai ir bendruomenės. (Pasiekti , kad miestai ir gyvenvietės taptų   
  įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs.)

12 ti kslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba. (Užti krinti  darnius vartojimo ir gamybos modelius.)

13 ti kslas.  Kova su klimato kaita. (Imti s skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų.*)

14 ti kslas.  Vandenynų ir jūrų ištekliai. (Išsaugoti  ir tausiai naudoti  vandenynus, jūras ir jūrų   
  išteklius darniam vystymuisi.)

15 ti kslas.  Miškai, žemė, biologinė įvairovė. (Saugoti , atkurti  ir skati nti  darnų sausumos   
  ekosistemų naudojimą, darniai valdyti  miškus, kovoti  su dykumėjimu, sustabdyti    
  žemės būklės blogėjimą ir pakeisti  šį procesą priešinga krypti mi bei sustabdyti    
  biologinės įvairovės praradimą.)

16 ti kslas.  

17 ti kslas.  Partnerystė įgyvendinant ti kslus. (Sti printi  įgyvendinimo priemones ir atgaivinti    
  pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę.)

* Pripažįstant, kad Jungti nių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija yra pagrindinis tarptauti nis, tarpvyriausybinis forumas, skirtas deryboms dėl 
pasaulinio atsako į klimato kaitą.

Taika, teisingumas ir sti prios insti tucijos. (Skati nti  taikias ir įtraukias visuomenes darniam 
vystymuisi, suteikti  visiems galimybes reikalauti  teisingumo ir kurti  veiksmingas, 
atsakingas ir įtraukias insti tucijas visais lygiais.)
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PRIEDAS NR.5
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PRIEDAS NR.6

    

VIETINIS

NACIONALINIS PASAULINIS
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PRIEDAS NR.7
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PRIEDAS NR. 8
PROBLEMA

 (Situacijos apibūdinimas)

RODIKLIAI
(Kas atsitiks, jei pavyks?)

TIKSLAS
(Ko norime pasiekti?)

REZULTATAI
(Kas pasikeis?)

ĮRODYMAI
(Kaip mes tai darysime?)

 (Ką mes darysime?)
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