
 

Programos darni mokykla naujienlaiškis 

Sveiki! 

Pristatome jums naują mūsų komunikacijos platformą - naujienlaiškį! 

Šiame naujienlaiškyje stengsimės su jumis dalintis įdomia ir aktualia programos informacija, 

naujienomis apie švietimą, darnumą bei naudingais patarimais jums! 

 

 

Daugiau apie programą Darni mokykla 2020/2021 

 

Nuo rugsėjo pradėjome naują programo Darni mokykla sezoną! Šiais metais sezonas yra ypatingas, 

nes tęsiame praėjusio sezono veiklas, kurias pabaigti sutrukdė visuotinis karantinas! 

Nepaisant esamų sunkumų, mes tikime savo dalyvių kūrybiškumu bei gebėjimu rasti išeitis net iš pačių 

kebliausių padėčių! Matome, kad veiklos yra aktyviai planuojamos, o darnumo temos ir toliau išlieka 

aktualios ir itin svarbios ugdymo įstaigose! 



 

Šiek tiek apie naujienų apie darnaus vystymosi tikslus (SDGs) 

 

Gruodžio mėnesį pasirodė Europos tvaraus vystymosi ataskaita 2020. Šioje ataskaitoje pateikiamas 

visų šalių vertinimas ir kaip jiems sekasi įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (SDGs) savo šalyse. 

Kviečiame panagrinėti ataskaitą ir susipažinti su šalių reitingais bei kiek įdėmiau panagrinėti Lietuvos 

profilį.  

Programos tobulinimas 

Projektų komanda Lietuvos vaikų ir jaunimo centre nuolatos ieško būdų, kaip patobulinti ir pagerinti 

Darnios mokyklos programą, nes tikime, kad darnaus vystymosi švietimas yra itin svarbus aspektas 

švietimo sistemoje ir daugiau informacijos bei įrankių  turėtų būti teikiama mokykloms. Dėl šios 

priežasties šiais metais kartu su programa ir jos dalyviais įgyvendinsime net du tarptautinių projektus! 

 
 

Erasmus+ projektas Jump into Sustainable Lifestyle  

„Mokyklų darnumo įsivertinimo įrankis „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“. Projekto trukmė: 2020 

spalis – 2022 liepa (22 mėnesiai) ir per šį laikotarpį kartu su partneriais bus siekiama sukurti aiškų ir 

patogų įrankį mokykloms, kuris padės joms įsivertinti savo įstaigos darnumo rodiklius, tikslingai 

tobulėti bei diegti darnumą visos mokyklos lygmeniu. Daugiau apie projektą: https://lvjc.lt/JUMP/ 
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Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą 

Projekto metu bus siekiama sukurti praktinę metodinę priemonę mokytojams, kuri padės integruoti 

darnaus vystymosi temas į ugdymo turinį bei taip pat suburti tarptautinę moksleivių komandą, 

dalyvaujančią projekto veiklose ir vykdančią iniciatyvas savo bendruomenėse. Projekto metu dirbant 

kartu su dviem tikslinėm grupėm tikimasi tvaresnių ir efektyvesnių rezultatų. Daugiau apie 

projektą: https://lvjc.lt/EUKI/ 

 

 

Darnios mokyklos Kalėdos! 

Šiais metais tiek šventės, tiek jų laukimas yra visai kitoks, tačiau tai, kad negalime susitikti gyvuose 

renginiuose ir kartu puošti eglės ar mokyklos, nereiškia, kad turime atsisakyti buvimo kartu!  

Būtent todėl kvietėme visas Lietuvos įstaigas kūrybiškai pažvelgti į iššūkius keliančią situaciją ir 

pasidalinti kūrybingais būdais, kaip jie buria savo bendruomenę šventiniu laikotarpiu?  

Mokyklų idėjas galite rasti šiame Facebook renginyje.  

Mūsų komandos parengtas idėjas rasite straipsnyje! 

 

Dėkojame ir sveikiname! 

Norime padėkoti visoms ugdymo įstaigoms už puikius metus kartu, jūsų aktyvų įsitraukimą bei 

kūrybiškumą! 

Visos komandos vardu sveikiname jus ir jūsų artimuosius su artėjančiomis šventėmis ir linkime, kad jos 

būtų šiltos, jaukios ir saugios. Šie metai atnešė daugybę iššūkių ir netikėtumų visiems mums, tačiau ir 
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paskatino itin kūrybiškai ir lanksčiai reaguoti į situaciją ir ieškoti inovatyvių sprendimų!  

Esame tikri, kad kiti metai nepaisant kylančių iššūkių bus turtingi projektais, darbais ir kūrybiškumu, 

tad iki susitikimo jau 2021-aisiais! 

 


