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Prisijunkite prie Globalaus švietimo savaitės renginių 

 
 

       
 

 
 
 
      

  

 

 

Kviečiame dalyvauti  
Globalaus švietimo iššūkių savaitėje 

 
Iniciatyva yra Globalaus švietimo savaitės dalis. 

Globalaus švietimo savaitės tikslas – skatinti Europos pedagogus ir besimokančiuosius skirti daugiau dėmesio 

globalaus pilietiškumo ugdymui(si). Šis tikslas tiesiogiai susijęs su Jungtinių tautų Darnaus vystymosi 

darbotvarkės ketvirtuoju tikslu „užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą 

gyvenimą trunkantį mokymąsi“. Globaliojo švietimo savaitė kviečia pažinti įvairovę ir, atsižvelgiant į 

šiandieninius globalaus pilietiškumo ir atsakomybės iššūkius, spręsti nelygybės klausimus tiek vietiniu, tiek 

globaliu lygiu. 

 

Globalaus švietimo savaitės iššūkių tikslas paskatinti mokytojus kalbėti su moksleiviais apie globalius 

pasaulio iššūkius bei būdus prisidėti prie planetos išsaugojimo, lapkričio 18 – 24 organizuojant iššūkių dienas. 

Iš 7 galimų variantų siūlome pasirinkti 5 (1 iššūkis = 1 diena) : 

 

1. Diena be telefono. 

• Skirta paskatinti moksleivius/mokyklos bendruomenę daugiau laiko skirti gyvam bendravimui, 

skatinti ieškoti būdų kaip išsiversti be mobiliojo telefono, kas padėtų formuoti suvokimą, kad 

nėra būtinybės nuolat naudotis mobiliuoju telefonu. 

• Visų pamokų ir pertraukų metu nebūtų galima naudotis mobiliaisiais telefonais.  

2. Diena be mėsos.  

• Diena skirta supažindinti moksleivius su pertekliniu mėsos suvartojimu pasaulyje, papasakoti 

apie mėsos sumažinimo mitybos racione naudą sveikatai ir savijautai. 

• Mokyklos valgykla pateiktų meniu be mėsos. 

3. Diena be popieriaus.  

• Skirta supažindinti moksleivius su popieriaus sunaudojimo problema, bei pasėkmėmis gamtai. 

• Organizuoti pamokas be popierinių užrašų ir vadovėlių. 

4. Diena skirta augalų sodinimui.  

• Šią dieną reikėtų kalbėti apie tai kaip augmenija nukenčia nuo žmonių veiksmų. 

• Užduotis - pasodinti naujų augalų klasėje ir/ar lauke. 

5. Diena be pirkinių.  

• Skirta skatinti suvokimą, kad kiekvienas naujas pirkinys prisideda prie vienos iš didžiausių 

problemų, kurios kyla globaliam aplinkosaugos valdymui  – vartojimo.  

• Šią dieną nieko nepirkti. 

6. Diena be plastiko.  

• Šią dieną reikėtų moksleivius supažindinti/jiems priminti plastiko sukeliamas problemas 

planetai. 

• Nevartoti gėrimų iš plastikinių buteliukų. 



         
 

 

7. Diena pamokoms be kėdžių/nesėdint.  

• Diena skirta akcentuoti judėjimo svarbą sveikatai ir savijautai. 

• Pamokų metu visiškai nesėdėti. 

 

Dalyvavimo Iniciatyvoje sąlygos 

1. Surenkite įvadinę pamoką moksleiviams, kurios metu pristatytumėte iššūkių savaitę, jos prasmę, bei 

supažindintumėte su eiga. 

2. Organizuokite, 5 darbo savaitės dienas, po vieną iššūkį per dieną. 

3. Iki lapkričio 29 dienos fiksuokite savo įspūdžius/rašykite atsiliepimus el.paštu darnimokykla@lvjc.lt, 

didesnės apimties darbus siųskit per www.wetransfer.com kaip gavėją nurodant el.paštą 

darnimokykla@lvjc.lt, siunčiant nurodykite ugdymo įstaigos pavadinimą, klasę, mokytojo(-s) vardą ir 

pavardę, dalyvavusių moksleivių skaičių, pasirinktas 5 iššūkių temas ir naudotą metodiką bei įkeldami 

bent vieną iliustruojančią nuotrauką. 

4. Trys aktyviausiai/kūribiškiausiai iššūkį priėmusios mokyklos bus apdovanotos prizais. 

5. Visoms Iniciatyvoje dalyvavusioms klasėms/ugdymo įstaigoms ir pamokų organizatoriams bus išsiųstos 

elektroninės Globalaus švietimo savaitės padėkos. 

 

 

Daugiau informacijos 

Darni Mokykla komanda 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius 

Tel. (8 5) 272 53 22  

El. p. darnimokykla@lvjc.lt  

www.lvjc.lt 
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