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KAS YRA 
ŠVIETIMAS 
TVARIAM 
VYSTYMUISI 
(ŠTV)?



Švietimas tvariam vystymuisi sąvoka

„Švietimas tvariam vystymuisi (ŠTV) yra mokymasis, reikalingas mūsų bei ateities kartų 
gyvenimo kokybei palaikyti ir gerinti. ŠTV suteikia žmonėms galimybę plėtoti žinias, 
vertybes ir įgūdžius tam, kad galėtų dalyvauti priimant sprendimus apie individualius ir 
kolektyvinius veiksmus tiek vietos, tiek pasaulio mastu, tai gali pagerinti gyvenimo 
kokybę dabar, nepakenkiant planetai ateityje.

Švietimo tvariam vystymuisi (ŠTV) komisijos pirmoji metinė ataskaita (1999 m.)



Švietimas tvariam vystymuisi 
(ŠTV) 

– tai švietimo sistemos atsakas į 
neatidėliotinus ir dramatiškus 

iššūkius, su kuriais mūsų planeta 
susiduria jau daugelį metų.



Švietimas tvariam vystymuisi apima tris sritis:



Švietimo tvariam vystymuisi (ŠTV) istorija ir raida

Dewey
„naujoji 

trijų centrų 
teorija“

Bloomo
„taksonomija“

Freire'o „sąmoningumo 
teorija“

„planuoto elgesio teorija“

Kolbo
„patirtinio mokymosi 

teorija“

Wittgensteino
teorinės „kalbų žaidimų“, 

„gyvybės formų“ ir 
„taisyklių laikymosi“

sampratos

Leopoldo „žemės etika“



“Darbotvarkė 21” 36 skyrius „ŠVIETIMO, 
VISUOMENĖS SĄMONINGUMO IR MOKYMO 
SKATINIMAS“

Pagrindiniai plano elementai:

1) prieigos prie kokybiško švietimo suteikimas, 

2) švietimo sistemų perorientavimas į tvarumą; 

3) visuomenės informuotumo apie darnų vystymąsi didinimas  

4) mokymų apie tvarias praktikas galimybių sudarymas visiems sektoriams.





Švietimo tvariam vystymuisi (ŠTV) tikslas ir uždaviniai 

suteikti žmonėms galimybę priimti sprendimus ir imtis veiksmų, siekiant 

pagerinti mūsų gyvenimo kokybę, nepakenkiant planetai. 

ŠTV skatina žinias, įgūdžius, supratimą, vertybes ir veiksmus, reikalingus kuriant darnų pasaulį, kuris 
užtikrina aplinkos apsaugą ir tausojimą, skatina socialinį teisingumą ir ekonomikos tvarumą, plėtojimą. 



Jungtinių 
Tautų 

tvaraus 
vystymosi 

tikslai 
(TVT)

Mokykla



Ekonominę

Aplinkosaugos

Socialinę



Ar
švietimas turi spręsti pagrindines problemas, tokias kaip 
klimato kaita, skurdas ir tvari gamyba?



Švietimo tvariam vystymuisi (ŠTV) istorija ir raida

Džonas Diujis (John Dewey, 1859 spalio 20 d. – 1952 birželio 1 d.) – filosofas, psichologas, edukologas. Kolumbijos 
universiteto filosofijos profesorius, vienas žymiausių pragmatizmo filosofijos atstovų.

“When this is seen, it will also be seen how little has actually

been done in our schools to render science and technology 

active agencies in creating the attitudes and dispositions and 

in securing the kinds of knowledge that are capable of coping 

with the problems of men and women today” (Dewey, 1944).

“in this achievement science, education, and the democratic 
cause meet as one” (Dewey, 1944,)



Kodėl
švietimas turi spręsti pagrindines problemas, tokias kaip 
klimato kaita, skurdas ir tvari gamyba?



.... nuo ankstyvojo ugdymo bei priežiūros iki 
suaugusiųjų mokymosi

Paulo Reglus Neves Freire (1921 m. rugsėjo 19 d. – 1997 m. gegužės 

2 d.) buvo brazilų pedagogas ir filosofas , pagrindinis kritinės 

pedagogikos šalininkas .

Mokytojo perteikiama informacija turi skatinti 
mokinio mąstymą, suvokimą, gebėjimą ir poreikį 
kelti klausimus, analizuoti, reflektuoti, o svarbiausia 
modeliuoti naują, savitą pasaulio suvokimo plotmę.

P. Freire



Todėl
švietimas turi spręsti pagrindines problemas, tokias kaip 
klimato kaita, skurdas ir tvari gamyba

ŠTV skatina šių svarbių tvarumo problemų integravimą vietiniame ir pasauliniame kontekste į mokymo programas, 

besimokančiųjų parengimą suprasti besikeičiantį pasaulį ir į jį reaguoti. 



Sąmoningumo ir tvarių įpročių skatinimas

Vakarų Sidnėjaus Universiteto tinklalapyje švietimas tvarumui yra pateikiamas kaip:

● Transformacija ir pokyčiai 

● Švietimas visiems ir mokymasis visą gyvenimą

● Sisteminis mąstymas

● Bendra vizija

● Kritinis mąstymas ir refleksija



Informuotumo apie tvarią gamybą ir vartojimą skatinimas



Poveikis aplinkai. Baldų gyvavimo ciklas

Medžiagos ir sudedamosios dalys 

– didžiausias poveikis aplinkai

Naudojimas

– beveik jokio poveikio aplinkai

Medžiagos ir 
sudedamosios 

dalys

Gamyba

Pakavimas

Pardavimas

Naudojimas

Gyvavimo 
ciklo pabaiga



Profesinio ir neprofesinio mokymo pavyzdžiai 
susiję su švietimu tvariam vystymuisi (ŠTV)

„Tvarios plėtros negalima pasiekti vien technologiniais sprendimais, politiniu reguliavimu ar finansinėmis 

priemonėmis. Tai galima pasiekti tik pakeitus savo mąstymą ir elgesį. Šiam pokyčiui mums reikia 

švietimo.“ (Combes, n.d.)



ŠTV profesiniame mokyme

 ŠTV diegimas profesiniame mokyme gali tapti transformacijos  priemone, didinant tvarumo apimtį institucijos 

vizijoje ir galimybes ugdyti bendruomenės ir  suinteresuotųjų šalių gebėjimus.

 ŠTV profesiniame mokyme suteikia priemones, kurios gali formuoti  jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius, reikalingus 

besikeičiančioje darbo rinkoje, įskaitant žinias ir kompetencijas, kurios leistų pereiti prie žaliosios ekonomikos ir 

visuomenės.



Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo 
programa

Gebės savarankiškai atlikti

• bendruosius ekspeditoriaus darbus, 

• parinkti krovinį ir transporto priemones, 

• planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.



Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo 
programa



ŠTV skatina

• žinias

• įgūdžius

• supratimą

• vertybes

• veiksmus



Metodinė medžiaga



ŠTV ugdymo programoje

Gera pradžia įgyvendinti ŠTV ugdymo programoje- atsižvelgti į tris pagrindines sritis:

● kognityvinė (pažinimo) sritis: apima žinias ir mąstymo įgūdžius, reikalingus norint geriau suprasti konkrečius 

tvarius vystymosi tikslus ir iššūkius, kylančius jų siekiant;

● socialinė ir emocinė sritis: apima socialinius įgūdžius, leidžiančius besimokantiesiems bendradarbiauti ir bendrauti 

siekiant skatinti ŠTV, taip pat gerinti savirefleksijos įgūdžius, vertybes, nuostatas ir motyvacijas, leidžiančias 

besimokantiesiems tobulėti;

● elgesio sritis: apibūdina veiksmų kompetencijas.



UNESCO leidinys



AČIŪ UŽ DĖMESĮ, ir...

...asmeninis PALINKĖJIMAS

...prisiminkime, kad profesinės žinios ir gebėjimai be vertybinio pagrindo nieko verti, 

nes mūsų ugdytinį greitai „praryja“ pragmatiškėjantis pasaulis.

...ieškokime tokių modernių profesijos pažinimo formų, kurios užtikrintų mūsų 

kultūrinės savasties išsaugojimo ir plėtotės galimybes, ugdytų kritiškai mąstančius ir 

atsakingus piliečius, gebančius ne tik atrasti, bet ir kurti naujas žinias.


