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Kvieèiame 
mokyklas dalyvauti darnaus vystymosi ðvietimo projekte

„Europos klimato iniciatyva: KARTU UŽ DARNIÀ MOKYKLÀ“

2021 m. vasario–gruodþio mënesiais kvieèiame bendrojo lavinimo mokyklas, kuriose mokosi 14–18 metø moksleiviai, dalyvauti 
tarptautiniame darnaus vystymosi ðvietimo (DVÐ) projekte „Europos klimato iniciatyva: Kartu uþ darnià mokyklà“.

Svarbiausias darnaus vystymosi ðvietimo (DVÐ) tikslas – ugdyti kompetencijas, galinèias padëti ávertinti savo veiksmus, jø socialiná, 
kultûriná, ekonominá bei ekologiná poveiká aplinkai ir pasauliui. 

Siekiant padëti Lietuvos ugdymo ástaigoms integruoti darnaus vystymosi ðvietimo temas, tokias kaip klimato kaita, þemës bei 
vandenynø tarða, besaikis vartotojimas, lyèiø lygybë, skurdas ir kt. tiesiogiai á ugdymo turiná bei kitas mokyklos gyvenimo sritis, 
Lietuvos vaikø ir jaunimo centras kartu su partneriais Vokietijoje ir Kipre 2020–2021 metais ágyvendina „Europos kilmato iniciatyvà: 
Kartu uþ darnià mokyklà“. 

Dalyvauti projekte kvieèiame ávairiø dalykø mokytojus, klasës auklëtojus ir 8–11 klasiø moksleivius, kuriems artimos darnaus 
vystymosi ir ypaè – su klimato pokyèiais susijusios temos.

Projekte dalyvaujanèiø mokyklø pedagogai turës galimybæ:

iðbandyti tarptautinës ekspertø komandos sukurtà praktiná gidà, padedantá ðiuolaikiðkai ir ádomiai átraukti darnaus vystymosi 
ðvietimà á mokymo programas, pamokas; giliau suprasti jo ugdomas kompetencijas, metodus ir veiklas.

tiesiogiai dalyvauti ðio gido pritaikyme mokyklos poreikiams ne tik iðbandant jame pasiûlytus metodus savo pamokose, bet ir 
pateikiant ekspertams savo pastabas ir pasiûlymus jo tobulinimui. 



Norintieji dalyvauti projekte, kvieèiami registruotis ÈIA

Daugiau apie projektà ÈIA

Projekto veiklas Lietuvoje organizuoja Leituvos vaikø ir jaunimo centras

Projektà finansuoja:

Vokietijos Federacijos Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinës saugos ministerija.

Projektui pritaria:

LR Ðvietimo, mokslo ir sporto ministerija

LR Aplinkos apsaugos ministerija

Daugiau informacijos:

Jolanta Markevièienë
Tel.: 8 687 69 703
El.p. jolanta.markeviciene@lvjc.lt
https://lvjc.lt/EUKI/

Mokymø bei viso projekto ágyvendinimo laikotarpiu, mokytojus konsultuos ekspertai, bus kuriamas pedagogø, dirbanèiø su DVÐ, 
patirties dalijimosi tinklas.

Moksleiviai turës galimybæ ásitraukti á Darnios mokyklos ambasadoriø programà. Aktyviausieji, kartu su jaunimu ið Vokietijos ir 
Kipro, 2021 metø liepos-rugpjûèio mën. dalyvaus tarptautinëje stovykloje, kur detaliau susipaþins su klimato kaitos problemø 
sprendimo bûdais bei galimybëmis ágyvendinti juos savo bendruomenëse. 

Su atrinktomis mokyklomis bus sudaromos sutartys. 

Dalyvaujanèiø mokyklø pedagogams 2021 metø kovo–balandþio mënesiais bus organizuojami mokymai, kurie, kaip tikimasi, 
padës geriau suprasti darnaus vystymosi ðvietimo principus ir jø taikymo ypatumus, suteiks daugiau þiniø apie problemomis 
grindþiamà mokymà bei moksleiviø á(si)traukimo ir motyvacijos didinimo bûdus. 
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