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1 SKYRIUS

ĮVADAS
Klimato kaita kelia didelę grėsmę žmonijai. Mokslininkai ir bendruomenės įrodė, kad klimato kaita lemia, kur žmonės gali
gyventi, auginti maistą, išlaikyti infrastruktūrą ir būti sveiki. Ji susijusi su daugeliu kitų pasaulinių problemų. Pavyzdžiui,
su nelygybe ir etikos klausimais, nes besivystančios šalys yra mažiausiai atsakingos už klimato kaitą, tačiau joms labiausiai
gresia jos padariniai. Klimato kaita taip pat susijusi su lyčių nelygybe, nes įvairiuose kontekstuose moterys ir mergaitės
yra labiau pažeidžiamos klimato kaitos padarinių nei vyrai. Tuo pat metu jos aktyviai ir veiksmingai prisideda prie klimato
kaitos ir jos poveikio problemų sprendimo.
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Daugiau apie pasaulinius tikslus skaitykite http://www.globalgoals.org/

DARNAUS VYSTYMOSI IR
KLIMATO KAITOS ŠVIETIMAS
Toli pažengusios pasaulinės klimato kaitos
padariniai aiškiai rodo, kad darnaus vystymosi
švietime reikšmingą dalį turi užimti klimatui palankios
veiklos komponentas. Mokykloms tenka pagrindinis
vaidmuo padedant moksleiviams suprasti klimato
kaitos priežastis, kad jie galėtų priimti pagrįstus
sprendimus ir imtis atitinkamų veiksmų, taip pat kad
susiformuotų jų vertybės ir įgūdžiai, būtini pereinant
prie tvaresnio gyvenimo būdo, žaliosios ekonomikos
ir tvarios, klimato kaitai atsparios visuomenėsi.

2015 m. rugsėjį pasaulio lyderiai
priėmė Darnaus vystymosi darbotvarkę
iki 2030 m. – 17 plataus užmojo tikslų,
kurie turi būti pasiekti iki 2030-ųjų,
atsiliepiant į bendrus pasaulinio ir vietos
lygmens iššūkius. Į Darbotvarkę 2030
įtrauktas konkretus tikslas dėl veiksmų
klimato srityje (13 tikslas) ir joje oficialiai
pripažįstama, kad klimato krizė yra
susijusi su daugeliu kitų pasaulinių
problemų. Be to, tiek 13 tiksle apie
veiksmus klimato srityje, tiek 4 tiksle
apie kokybišką švietimą pabrėžiama
darnaus vystymosi švietimo svarba ir
švietimo vaidmuo reaguojant į klimato
kaitą.

Nors siekiant sumažinti klimato kaitą labai svarbu imtis
bendrų tarptautinių veiksmų – stiprinti tarptautines
teisines priemones, skirti daugiau finansinių išteklių ir
remti žaliąsias technologijas, – atsakas į klimato kaitą
prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, nuo to, kaip mąstome
ir veikiame, nuo mūsų požiūrio ir elgsenos. Visame
pasaulyje darnaus vystymosi švietimas tapo kovos su
klimato kaita pagrindu. Laikantis požiūrio, kad kiekvieno
iš mūsų vaidmuo svarbus sprendžiant pasaulinius
iššūkius, darnaus vystymosi švietimo suteikiamos žinios,
įgūdžiai ir vertybės mus įgalina imtis veiksmų ir sukurti
sveikesnę, teisingesnę ir aplinką labiau tausojančią
visuomenę.
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VISUMINIS MOKYKLOS POŽIŪRIS Į KLIMATUI PALANKIĄ VEIKLĄ
Vis daugiau mokyklų visame pasaulyje pradeda taikyti visuminį mokyklos požiūrį (angl. whole-school approach) į
klimatui palankią veiklą. Mokyklai laikantis tokio požiūrio, per pamokas mokinių gaunamos žinios apie klimato kaitą
sustiprinamos formaliomis ir neformaliomis žinutėmis, kurias komunikuoja mokyklos vertybės ir veiksmai. Kitaip
tariant, mokiniai – tiek mergaitės, tiek berniukai – ir kiti mokyklos bendruomenės nariai gyvena tuo, ko mokosi, ir mokosi
to, kuo gyvena.
Visuminis mokyklos požiūris į klimatui
palankią veiklą reiškia, kad ugdymo įstaiga klimato kaitos mažinimo priemones įtraukia į visus mokyklos gyvenimo
aspektus. Tai apima mokyklos valdymą,
ugdymo turinį ir metodiką, teritorijos ir
infrastruktūros naudojimą, taip pat bendradarbiavimą su partneriais ir platesne
bendruomene. Aktyvus visų mokyklos
vidaus ir išorės suinteresuotųjų šalių,
t. y. mokinių, mokytojų, vadovų, visų lygių mokyklos darbuotojų ir platesnės
mokyklos bendruomenės – šeimų ir bendruomenės narių, įsitraukimas į klimato
kaitos apmąstymą ir veiksmus yra labai
svarbus veiksnys, kad mokykla sėkmingai taikytų visuminį požiūrį (Darnios mokyklos ženklas „The Sustainable School
Label“, 2016).

1 SCHEMA. VISUMINIS MOKYKLOS POŽIŪRIS Į KLIMATO KAITĄ
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Mokyklos darnumo kultūra

Dažnai mokyklos projektams vadovauja
mokytojai ir mokyklų vadovai. Tačiau,
kaip pamatysite šiame vadove, kiekvienas gali tapti lyderiu kovoje su klimato kaita: mokytojai, vadovai, mokiniai, pastatų
administratoriai, valytojai, pagalbinis personalas ir šeimos. Kad mokyklos veiksmai būtų tikrai veiksmingi, turi būti
įtraukti visų mokyklos bendruomenės dalių atstovai.
Mokytojai ir vadovai teigia, kad visuminio požiūrio taikymas mokyklai ir aplinkinėms bendruomenėms yra naudingas
šiais aspektais:
` mokiniai ir darbuotojai patiria stipresnį priklausymo mokyklai jausmą;
` mokiniai turi daugiau prasmingų praktinio mokymosi galimybių;
` mokytojai turi naujų profesinio mokymosi galimybių;
` mokyklos gerokai sumažina ekologinį pėdsaką;
` mokyklos, efektyviai naudodamos išteklius, sutaupo lėšų;
` mokyklų teritorijos tampa žalesnės ir gražesnės;
` mokyklos įgyja prieigą prie mokymo išteklių, specialių žinių ir finansinės paramos šaltiniųii.
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APIE ŠĮ VADOVĄ
Norite prisidėti prie sveikesnės, teisingesnės ir aplinką labiau tausojančios visuomenės kūrimo? Norite įgalinti vaikus ir
jaunimą daryti tą patį? Norite, kad jūsų mokykla būtų palankesnė klimatui? Jei taip, šis vadovas skirtas jums!
Vadovą sudaro keturi skyriai.
1 skyriuje, kurį dabar skaitote, paaiškinama, kodėl jūs ir jūsų mokykla turėtumėte laikytis visuminio požiūrio į klimatui
palankią veiklą. 2 skyriuje aprašoma, kaip jūsų mokykla gali planuoti, įgyvendinti ir vertinti klimato kaitos mažinimo
strategijas ir vizijas. 3 skyriuje pateikiamos šešios gairės, kaip konkrečiai klimatui palankius veiksmus integruoti į
mokyklos valdymą, mokymą(si), teritorijos ir infrastruktūros naudojimą bei partnerystes su bendruomene. Kartu su
gairėmis pateikiama pavyzdžių, kaip mokyklos visame pasaulyje imasi veiksmų. Šio vadovo pabaigoje, 4 skyriuje, rasite
lentelę, padėsiančią stebėti pažangą skirtingose srityse pagal tas šešias gaires.

KAIP BUVO RENGIAMOS GAIRĖS
Gairės ir pavyzdžiai pagrįsti apklausos rezultatais, išnagrinėjus 55 mokyklų iš 12 šalių projektus, įgyvendintus klimato
kaitos srityje. Visos apklausoje dalyvavusios mokyklos priklauso UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklui (ASPnet). Be to,
šiame vadove remiamasi pavyzdžiais ir tyrimais, paskelbtais recenzuojamuose žurnaluose, knygose, nacionalinėse ir
tarptautinėse gairėse bei strategijose ir programų interneto svetainėse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

PASIDOMĖKITE!

Žinių ir geros valios retai kada pakanka, kad mokyklose
įvyktų visapusiški pokyčiai. Mokyklų visame pasaulyje
patirtis rodo, kad klimatui palankios veiklos projektai
greičiausiai bus sėkmingi, jei jiems bus suteikti šie
resursai:

Dalyvauti tinkluose yra geras būdas pasiekti išteklius, reikalingus
klimato srities projektams sėkmingai įgyvendinti. Kurie iš šių
tinklų galėtų būti naudingi jūsų mokyklai?

` kompetentingas ir projektui įsipareigojęs mokyklos
direktorius;
` kompetencijos – gerai parengti mokytojai ir galimybė
kreiptis į išorės specialistus;
` specialiai procesui valdyti paskirti fasilitatoriai;
` pagalbinė medžiaga ir mokymo ištekliai;
` adekvatus ilgalaikis finansavimasiii.

` UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklas (ASPnet) – pasaulinis
daugiau nei 10 000 mokyklų 181 šalyje jungiantis tinklas
skleidžia UNESCO taikos, tarptautinio supratimo, tarpkultūrinio
dialogo ir darnaus vystymosi idealus kurdamas inovatyvų
ugdymo turinį, diegdamas naujus mokymo(si) metodus ir
skatindamas bendradarbiavimą visame pasaulyje. Daugiau
informacijos rasite ASPnet interneto svetainėje:
https://aspnet.unesco.org/
` Ekomokyklos – Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation
for Environmental Education) vykdoma programa, apimanti
per 48 000 mokyklų 58 šalyse, teikia priemones ir išteklius
mokykloms, siekiančioms tausoti aplinką. Daugiau informacijos
rasite Ekomokyklų programos (Eco-Schools) interneto
svetainėje: http://www.ecoschools.global/.
` Vietiniai tinklai – visame pasaulyje yra vietinių organizacijų,
padedančių mokykloms imtis veiksmų klimato srityje.
Pasikalbėkite su kitų mokyklų mokytojais ir vadovais ir
pasidomėkite, kokie tinklai veikia jūsų šalyje ar regione.
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2 SKYRIUS

TAPTI KLIMATUI
PALANKIA MOKYKLA
MOKYKLOS DARNUMO KULTŪROS VYSTYMAS
Būdamas mokyklos vadovu ar mokytoju, jūs tikriausiai gerai žinote, kaip viskas vyksta jūsų mokykloje ir ko tikimasi
iš mokinių, darbuotojų ir šeimų. Kaip atsiranda šios rašytos ir nerašytos taisyklės? Dažnai jos kyla iš jūsų mokyklos
kultūros. Mokyklos kultūra – tai terminas, apibūdinantis vertybes, įsitikinimus ir lūkesčius, kurie skatina žmones
mokykloje elgtis tam tikrais būdais.

Darnumo kultūra mokykloje pasireiškia tuo, kad mokiniai, mokyklos darbuotojai ir šeimos vadovaujasi bendromis
vertybėmis ir įsitikinimu, jog svarbu imtis veiksmų, kuriančių darnesnę visuomenę. Rūpinimasis aplinka ir prisidėjimas
prie klimato kaitos mažinimo yra integrali to dalis. Todėl procesas, kurio metu apsibrėžiate, ką jūsų mokyklai
reiškia klimatui palanki veikla, yra darnumo kultūros kūrimo dalis. Kai kurios mokyklos veiksmus klimato srityje mato
kaip pagrindinį būdą „atlikti savo vaidmenį“ dėl planetos gerovės. Kitoms mokykloms svarbu spręsti tiesiogiai jas
liečiančias problemas. Pavyzdžiui, kelios mokyklos Japonijoje, kurioje didelė stichinių nelaimių tikimybė, klimatui
palankią veiklą mato kaip praktinį būdą mokiniams ir jų šeimoms padėti išlikti saugiems ir pasiruošti ateičiai.
Apsibrėžiant, ką jūsų mokyklai reiškia klimatui palankios veiklos, reikalingas visų: mokinių, šeimų, aptarnaujančio
personalo, vadovybės ir mokytojų, indėlis. Yra daugybė būdų didinti sąmoningumą šia tema ir įtraukti kitus į veiklą.
Pavyzdžiui, galima paprašyti mokinių pagalvoti ir sudaryti sąrašą dalykų, dėl kurių jūsų mokykla yra netvari. Galima
apklausti šeimas, koks jų požiūris į klimato kaitą, arba rengti filmų vakarus ir kūrybines dirbtuves, kur mokiniai, šeimos
ir mokytojai aptartų būdus, kuriais galima tausoti aplinką.
Antrasis žingsnis – užrašyti viziją, misiją ir vertybes,
kurios apibendrintų jūsų mokyklos požiūrį į klimatui
palankią veiklą. Svarbu, kad jos atspindėtų pačios
mokyklos ir vietos bendruomenės istorijos, kultūros
ypatumus bei poreikius. Žmonės yra labiau linkę įsitraukti
į mokyklinį projektą, kai jo tikslai vietos bendruomenei
atrodo aktualūs ir pagrįsti.
Tuomet, kai jau turėsite išvystytą ir užrašytą mokyklos
darnumo kultūros sampratą, ją reikės imtis taikyti
kasdieniame gyvenime. Todėl ji turi atsispindėti mokyklos
strateginiuose planuose, politikoje, procedūrose, gairėse,
biudžete ir komitetų darbe.

NAGOJOS TARPTAUTINĖS
MOKYKLOS MISIJA
Nagoja, Japonija
Nagojos tarptautinė mokykla savo misijoje yra
įvardinusi įsipareigojimą vystyti darnumo kultūrą.
Įstaiga siekia „puoselėti mokinių gebėjimą objektyviai
nustatyti, ko iš tiesų reikia pasaulio visuomenei,
patiems imtis veiksmų ir tapti aktyviais darnaus
vystymosi veikėjais“.
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ATKREIPKITE DĖMESĮ!
` Ar jūsų mokykla yra bendrai susitarusi dėl aplinkosauginių, socialinių, kultūrinių ir ekonominių vertybių?
` Ar klimatui palanki veikla įtraukta į jūsų mokyklos strateginį planą?
` Ar jūsų mokykloje siekiama lyčių lygybės ir užtikrinamas vienodas vyrų ir moterų, mergaičių ir berniukų dalyvavimas ir
vadovavimas priimant sprendimus?
` Ar į jūsų mokyklos mokinių elgesio kodeksą įtrauktos nuostatos, kuriomis tikimasi atsakingumo aplinkosaugos srityje?
` Ar mokyklos vertybės ir lūkesčiai, susiję su klimatui palankia veikla, pristatomi naujiems darbuotojams per įvadinį jų
instruktavimą?
` Ar jūsų mokyklos pirkimo politika skatina pirkti aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės principus atitinkančius produktus?
` Ar jūsų mokykla finansuoja klimatui palankios veiklos projektus?
` Ar jūsų mokykla mokytojams suteikia laiko apmąstyti patirtis ir iššūkius, kylančius vykdant klimatui palankią veiklą?
` Ar visi mokyklos komitetai turi ryšį su klimato srities veiksmų komanda?

SVARBUS KIEKVIENO INDĖLIS
Kiekvieno indėlis yra svarbus siekiant mokyklos tikslų, susijusių su klimatu. Iš tiesų, tai esminis visuminio mokyklos požiūrio
aspektas. Praktiniu požiūriu, įsitraukus visai mokyklai lengviau pasidalyti darbo krūvį. Pažvelgus giliau, veikiant įtraukiuoju
būdu sutelkiami įvairūs įgūdžiai, žinios ir požiūriai, leidžiantys problemą suprasti iš tiesų holistiškai, taip pat stiprinamas
visų įsitraukusių šalių įsipareigojimas užtikrinti klimatui palankių projektų tęstinumą. Be to, sudarant galimybes dalyvauti
visiems, kiekvienam suteikiama proga įgyti žinių ir stiprinti
tokius įgūdžius, kaip kritinis mąstymas, gebėjimas pasiekti
LYDERIŲ ĮGALINIMAS MOKYKLOJE
bendrą sutarimą ir empatija, kurie būtini kuriant tvaresnę
COLÉGIO ISRAELITA BRASILEIRO
visuomenę.
A. LIESSIN
Mokinių, mokytojų, vadovų, pagalbinio personalo, pastatų
administratorių, šeimų ir vietos bendruomenės narių –
visų indėlis yra svarbus (žr. 1 lentelę kitame puslapyje).
Mergaitės ir berniukai, moterys ir vyrai turėtų būti vienodai
įtraukti ir aktyvūs. Pavyzdžiui, valgyklos darbuotojai
gali ruošti sveikus užkandžius ir patiekalus iš vietinių
produktų, mokiniai gali atlikti energijos suvartojimo
auditą, o šeimos, taikydamos klimatui palankią praktiką
namuose, gali įtvirtinti tai, ko jų vaikai mokosi mokykloje.
Patartina įtraukti visus mokyklos darbuotojus ir nuspręsti,
kokio vaidmens kiekvienas imsis. Kiekviena grupė turėtų
išsirinkti atstovus, kurie kalbėtų ir veiktų jų vardu klimato
srities veiksmų komandoje. Ji būtų atsakinga už mokyklos
klimato srities veiksmų plano rengimo, įgyvendinimo ir
peržiūros koordinavimą (žr. 3 skyriaus 1 gairę).

ATKREIPKITE DĖMESĮ!
` Ar visi turi reikiamas priemones sprendimams įgyvendinti?
` Ar visi mato, kaip jų indėlis prisideda prie galutinių klimato
srities projektų rezultatų?
` Ar visi jaučiasi gerai suprantantys sprendžiamas problemas?

Rio de Ženeiras, Brazilija
Colégio Israelita Brasileiro A. Liessin siekia
sukurti atsakomybės už aplinką kultūrą. Mokykla
mano, kad kiekvienas jos narys – 800 mokinių
ir 200 darbuotojų – turėtų žinoti, kodėl vykdomi
aplinkosaugos projektai. Be to, kiekvienas turėtų
jaustis proceso dalimi. Todėl mokyklos aplinkosaugos
komanda pakvietė valytojus, mokytojus, mokinius,
inžinierius ir kitus asmenis dalyvauti patirtinėse
neformaliojo mokymosi veiklose. Jie sukūrė žaliąjį
stogą, pastatė saulės krosneles ir bambukinius dviračių
stovus, pasodino prieskonių, gėlių ir meditacijos
sodus, o panaudotą kepimo aliejų perdirbo į
biodyzeliną. Šios veiklos mokyklos bendruomenės
nariams padėjo užmegzti tarpusavio ryšius, pažadino
priklausymo mokyklai ir pasididžiavimo ja jausmą
bei sukūrė aplinką, kurioje laisvai dalijamasi idėjomis
ir informacija. Aplinkosaugos komanda taip pat
surengė mokymus mokyklos bendruomenės nariams,
kad užsitikrintų jų pritarimą projektams. Pavyzdžiui,
darbuotojams vyko mokymai apie atliekų rūšiavimą ir
kepimo aliejaus surinkimą, o mokiniams savanoriams
buvo surengtas sodininkystės seminaras, kad jie
galėtų padėti darbuotojams prižiūrėti besiplečiančius
mokyklos sodus.
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1 LENTELĖ. VISOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KLIMATO SRITIES VEIKSMUS
Apsvarstykite šiuos pavyzdžius, kaip skirtingi jūsų mokyklos bendruomenės nariai gali įsitraukti į klimatui palankius projektus.
Kokie vaidmenys galėtų tikti jūsų mokykloje? Gal galite sugalvoti, kaip dar galima įtraukti savo mokyklos mokinius, šeimas ir
darbuotojus?
JŪSŲ MOKYKLOS
BENDRUOMENĖS NARIAI

GALIMI VAIDMENYS

Mokiniai

` Planuoti klimatui palankius projektus ir jiems vadovauti (pamokų ar užklasinės veiklos
dalis)
` Atlikti vertinimus (pvz., atliekų ir energijos auditus), kad būtų galima išmatuoti mokyklos
pažangą siekiant tapti tausesne
` Globoti jaunesnius mokinius, kurie dar tik mokosi dalyvauti klimatui palankioje veikloje

Mokytojai

` Per pamokas padėti mokiniams įgyti žinių apie klimato kaitą, įgūdžių įvairioms veiklos
galimybėms įvertinti ir ryžto imtis veiksmų
` Paraginti visus mokyklos bendruomenės narius dalyvauti su klimatu susijusiose mokyklos
iniciatyvose
` Įtvirtinti klimatui palankaus elgesio kultūrą pasidžiaugiant tokiais atvejais, kaip išjungta
nereikalinga šviesa

Vadovybė ir
administratoriai

` Propaguoti klimatui palankią mokyklos viziją ir vertybes
` Remti mokytojus ir kitus darbuotojus, suteikiant jiems išteklių, tobulėjimo galimybių ir laiko,
reikalingo veiksmingai vadovauti klimatui palankiems projektams
` Priimant sprendimus dėl naujų mokytojų ir darbuotojų įdarbinimo, atsižvelgti į žinias, patirtį
ir vertybes, susijusias su veiksmais klimato srityje

Prižiūrėtojai ir
pastatų valdytojai

` Siūlyti pastato eksploatavimo pakeitimus, kad būtų sumažintas mokyklos ekologinis
pėdsakas
` Mokyti mokinius prižiūrėti mokyklos sodą, daržą, darželius ir tinkamai rūšiuoti atliekas
` Keisti mokyklos šildymo, vėsinimo ar apšvietimo sistemas į taupančias energiją

Valgyklos darbuotojai

` Ruošti sveikus užkandžius ir patiekalus iš vietinių produktų
` Atskirti galimas ir negalimas kompostuoti virtuvės atliekas
` Prisidėti parenkant augalus, kurie galėtų būti auginami mokyklos sode ar darže ir
naudojami maistui ruošti mokyklos valgykloje

Pagalbinis administracinis
personalas

` Taikyti tvaresnę biuro praktiką, pavyzdžiui, spausdinti ant abiejų lapo pusių ir tik tada, kai
būtina
` Padėti skleisti informaciją apie savo mokyklos pasiekimus ir tai, ko išmokta ėmusis veiksmų
klimato srityje
` Mokyklos lankytojams pristatyti jos vertybes, susijusias su klimatui palankia veikla

Šeimos

` Diegti klimato kaitai palankią praktiką namuose, pavyzdžiui, taupyti vandenį, užveisti daržą
ar sodą
` Savanoriauti klimatui palankiose kampanijose, kurias organizuoja mokykla
` Aukoti ir rinkti pinigus bei priemones klimatui palankiems mokyklos projektams

Vietos bendruomenės nariai
ir organizacijos

` Siekiant darnaus vystymosi, nustatyti vietos problemas, kurias mokykla galėtų spręsti
` Dalytis dalykine patirtimi apie klimato kaitą ir šios problemos sprendimo būdus
` Kviesti mokinius į išvykas, kuriose realiomis sąlygomis būtų galima mokytis apie klimato
kaitą
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PLANAVIMAS, VEIKLA IR VERTINIMAS
Jūsų mokykloje tikriausiai jau vykdoma kokia nors klimatui palanki veikla. Galbūt mokiniai mokyklos kieme pasodino
vietinių medžių, o gal mokykla ėmėsi veiksmų energijos vartojimui mažinti. Tačiau ką dar jūsų mokykla gali padaryti, kad
sumažintų klimato kaitą, ir kaip sustiprinti esamas iniciatyvas bei imtis naujų veiksmų? Įsipareigojimas nuolat tobulėti
kruopščiai planuojant, imantis veiksmų ir juos vertinant – štai kas apibrėžia visuminį mokyklos požiūrį.

PLANUOKITE
Motyvuokite ir visiems
suteikite galimybę įsitraukti

KLIMATO SRITIES
VEIKSMŲ KOMANDA
APMĄSTYKITE
IR ĮVERTINKITE
Pritaikykite
ir inicijuokite
naujus veiksmus

Koordinuoja
visus žingsnius
VEIKITE
Rinkite duomenis

AL-KAWTHAR VIDURINĖS MOKYKLOS NUOLATINĖ PAŽANGA
Beirutas, Libanas
Al-Kawthar vidurinėje mokykloje buvo nuspręsta kelti sąmoningumą klimato kaitos tema. Iki šiol 2421 mokinys,
310 mokytojų ir 110 šeimų dalyvavo įvairiuose projektuose – sodino medžius, darė rankdarbius iš antrinių žaliavų,
vyko į valstybinius miškus, perdirbo medžiagas ir taupė vandenį. Mokykloje vyko filmų vakarai ir seminarai, kuriuose
mokiniai, šeimos ir mokytojai siūlė būdus, kaip išsaugoti planetą. Vadovaudamasi ISO-26000 gairėmis socialiai
atsakingoms institucijoms, mokykla įsipareigojo nuolat tobulėti. Kiekvienų mokslo metų pradžioje aplinkosaugos
komitetas, remdamasis praėjusių metų patirtimi, žiniomis ir pasiekimais, rengia veiklos planą. Komitetas kaupia
duomenis apie visas savo veiklas, kad mokykla galėtų nustatyti, kurios iš jų turėjo didelį poveikį ir kurios galėtų
būti labiau išvystytos. Mokytojai ir mokiniai gilina savo žinias dalydamiesi patirtimi su kitomis Libano ir pasaulio
mokyklomis. Šeimos nuolat įtraukiamos į veiklą – jos gauna lankstinukų su informacija apie naujus pokyčius ir projektus.
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Toliau pateiktame kontroliniame sąraše išsamiau aprašytas kiekvienas iš šių žingsnių.
KONTROLINIS SĄRAŠAS, KAIP TAPTI KLIMATUI PALANKIA MOKYKLA
Kartu su klimato srities veiksmų komanda atlikite visus šiuos žingsnius. Kruopštus planavimas, įgyvendinimas ir vertinimas yra
esminiai taikant visuminį mokyklos požiūrį.

PLANUOKITE

□
□
□
□
VEIKITE

□

ĮSIVERTINKITE
Savo veiklos vertinimu siekiama sąžiningai nustatyti, kaip mokykla dabar atrodo veiksmų klimato srityje aspektu.
Savianalizė padeda identifikuoti prioritetus, išsikelti tikslus ir išmatuoti pasiekimus.
PARENKITE VEIKLOS PLANĄ
Veiklos plane turėtų būti nurodyti mokyklos tikslai ir prioritetai, konkrečios užduotys, laukiami rezultatai ir
terminai. Jis turėtų apimti keturias visuminio mokyklos požiūrio taikymo sritis: mokyklos valdymą, mokymą(si),
infrastruktūrą ir jos naudojimą bei partnerystes su bendruomene.
IŠSIAIŠKINKITE VAIDMENIS IR ATSAKOMYBES
Nustatant vaidmenis ir pakomitečius, svarbu paskirstyti darbo krūvį ir, užtikrinant lyčių lygybę, suteikti visiems
galimybę dalyvauti. Tad reikia suburti tokią veiksmų klimato srityje komandą, kurioje būtų aiškiai apibrėžtos
kiekvieno funkcijos ir atsakomybės ir kuri koordinuotų bendro veiksmų plano rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą.
ĮGYVENDINKITE SAVO MOKYKLOS VEIKLOS PLANĄ
Veiklos planas turėtų būti įgyvendinamas keturiose visuminio mokyklos požiūrio srityse ir laikantis šešių gairių.
Įgyvendinant veiklos planą svarbu įtraukti visus mokyklos bendruomenės narius.
ĮGYVENDINDAMI PLANĄ RINKITE DUOMENIS
Norėdami užfiksuoti giluminius visą sistemą apimančius pokyčius, turėtumėte rinkti kelių tipų duomenis. Jūsų
vertinimo aplanke galėtų būti:
` duomenys, surinkti atliekant mokinių vadovaujamus tyrimus (pvz., energijos auditą, biologinės įvairovės
skaičiavimą, su transportu susijusias apklausas, ekologinio pėdsako analizę ir bendruomenės požiūrio tyrimus);
` kiekybiniai duomenys, kuriuos mokykla jau renka vykdydama savo įprastą veiklą (pvz., lankomumo įrašai ir
sąskaitos už elektrą);
` kokybiniai duomenys (pvz., mokinių darbų pavyzdžiai, pamokų planai, mokytojų pastebėjimai, nuotraukos,
mokyklos naujienlaiškiai, veiksmų klimato srityje komandos susitikimų protokolai ir veiksmų planas).

APMĄSTYKITE IR ĮVERTINKITE

□
□

SKIRKITE LAIKO SAVO TIKSLAMS, STRATEGIJAI IR PASIEKIMAMS APMĄSTYTI IR ĮVERTINTI
Siekdami išsikeltų tikslų klimato srityje, skirkite laiko jiems, veiksmams ir metodams peržiūrėti ar net pakeisti.
Šį procesą turėtų koordinuoti klimato srities veiksmų komanda.
DALYKITĖS IR PASIDŽIAUKITE SAVO REZULTATAIS IR PATIRTIMI
Dalijimasis rezultatais ir išmoktomis pamokomis mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų skatina atsakomybę
už veiksmus klimato srityje. Be to, nuoširdus, tinkamas ir viešas mokyklos pasiekimų paminėjimas stiprina
motyvaciją projektus tęsti. Visame pasaulyje mokyklos yra radusios kūrybiškų būdų, kaip dalytis savo rezultatais
ir išmoktomis pamokomis, pavyzdžiui:
` surinktus duomenis naudoti numatytai ugdymo programai įgyvendinti (pvz., mokiniai kuria grafikus,
iliustruojančius elektros energijos suvartojimo pokyčius);
` matomoje mokyklos vietoje iškabinti plakatus;
` su šeimomis dalintis patarimais, kaip tausojimo praktiką įdiegti namuose;
` kviesti lankytojus atvykti į mokinių vedamas ekskursijas, kuriose pristatomi veiksmų klimato srityje projektai;
` rezultatus ir įgytą patirtį pristatyti konferencijose ir akademiniuose žurnaluose;
` dalyvauti pripažinimą suteikiančiose nacionalinėse ar tarptautinėse programose.
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3 SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

Įgyvendinant visuminį mokyklos požiūrį, veiksmai klimato srityje turi apimti mokyklos valdymą, mokymą ir mokymąsi,
infrastruktūrą ir naudojimąsi ja bei partnerystes su bendruomene. Dažnai mokyklos pertvarkos kelią pradeda sutelkdamos
dėmesį į pokyčius vienoje ar dviejose veiklos srityse. Tačiau galiausiai visuminio mokyklos požiūrio taikymo tikslas – įdiegti
klimatui palankius veiksmus į visas keturias sritis.
Visuminis mokyklos požiūris reiškia, kad planuojant bet kokį mokyklos veiklos aspektą reikia atsižvelgti į klimato kaitą.
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MOKYKLOS VALDYMAS
# 1 GAIRĖ
SUBURTI KLIMATO SRITIES VEIKSMŲ KOMANDĄ
Kiekvienas jūsų mokykloje – mergaitės ir berniukai, moterys ir vyrai – turi atlikti tam tikrą vaidmenį siekiant išsikeltų
klimatui palankios veiklos tikslų. Tačiau kad jūsų darbas būtų veiksmingas, svarbu pasiskirstyti vaidmenis ir atsakomybę.
Vienas iš būdų, kaip tai padaryti, yra suburti koordinuojančią mokyklos klimato srities veiksmų komandą.
Šios komandos vaidmuo – koordinuoti jūsų mokyklos klimato srities veiksmų plano rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą
konsultuojantis su visais kitais suinteresuotaisiais mokyklos subjektais. Mokslo metų pradžioje reikia surengti keletą
susirinkimų ir suplanuoti savo projektus bei veiklą, taip pat rinktis per mokslo metus, siekiant įvertinti savo pažangą ir
prireikus pakoreguoti savo planą.
Suburti klimato srities veiksmų komandą galite padedami direktoriaus ir mokytojų. Į ją turėtų būti įtrauktos visos
mokykloje ir už jos ribų esančios grupės, galinčios būti suinteresuotos jūsų mokyklos klimatui palankiomis iniciatyvomis
(žr. 1 lentelę). Tai svarbu, kad komandoje būtų galima pasitelkti įvairius įgūdžius, žinias ir požiūrius. Sudarydami
komandą, atsižvelkite į šiuos dalykus:
` Įtraukite įvairios patirties ir skirtingų klasių (amžiaus grupių) mokinių atstovus. Nepamirškite paaiškinti, kokiu mastu
mokiniai turės (arba neturės) sprendimų priėmimo galią. Tai padės išvengti nusivylimo, kuris gali kilti mokiniams
pamačius, kad ne visos jų idėjos yra įgyvendinamos.
` Ieškokite atstovų iš visos suaugusiųjų mokyklos bendruomenės: vadovų, mokytojų, aptarnaujančio personalo ir
valgyklos darbuotojų, administratorių, pagalbinio personalo ir šeimų.
` Pakvieskite vietos bendruomenės asmenis ir organizacijas, kuriems gali turėti įtakos jūsų mokyklos projektai ir
kurie galėtų suteikti dalykinių žinių ar kitokios paramos jūsų būsimoms iniciatyvoms. Tai gali būti aplinkosaugos
organizacijos, mokyklos kaimynai, vietos įmonės ir vietos valdžios atstovai.
` Užtikrinkite lygias galimybes mergaičių ir berniukų, moterų ir vyrų dalyvavimui bei lyderystei.
` Klimato srities veiksmų komandos nariai, kiek įmanoma, turėtų būti ne skiriami, o renkami, kad galėtų kalbėti ir veikti
savo atstovaujamos grupės vardu, konsultuotis su ja ir ją telkti.

MOKYMAS(IS)
# 2 GAIRĖ
MOKYTI APIE KLIMATO KAITĄ VISŲ DALYKŲ PAMOKOSE
Klimato kaitos problemą spręsti sudėtinga. Ji apima įvairius aplinkos, ekonominius, socialinius, kultūrinius, etinius,
politinius, mokslinius ir technologinius klausimus. Todėl jūsų mokykloje veiksmai klimato srityje turėtų būti įtraukti į
visų dalykų, ne tik į gamtos ir socialinių mokslų, pamokas.
Norint mokykloje mokyti apie klimato kaitą, nebūtina turėti specialų kursą, nors tai tikrai naudingai! Į kiekvieną mokomąjį
dalyką tereikia įtraukti atitinkamus su klimato kaita susijusius klausimus. Pavyzdžiui, galima:
` matematikos pamokose sudarinėti grafikus, kuriuose būtų pavaizduoti energijos suvartojimo pokyčiai mokykloje;
` dailės pamokose kurti plakatus apie klimato kaitos poveikį;
` kalbų pamokose lavinti bendravimo įgūdžius, reikalingus kalbant apie problemas, turinčias įtakos mokinių gyvenimui;
` kurti sampratų schemas, kuriose parodomos socialinių, aplinkosaugos ir ekonominių klausimų sąsajos;
` rašyti dienoraščius, kaip mokiniai jaučiasi dalyvaudami klimato srities projektuose.
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Daugiau pavyzdžių – 2 lentelėje.
Nesvarbu, kokio dalyko mokote, svarbu įvertinti, kaip mokiniai mokosi to, kas susiję su klimatui palankia veikla. Vertinimai
suteikia informacijos apie tai, kas jiems sekasi gerai ir kaip galėtų tobulėti, be to, parodo, kad mokytis šios temos svarbu.

2 LENTELĖ. APIE KLIMATO KAITĄ – VISUOSE MOKOMUOSIUOSE DALYKUOSE
Panagrinėkite šiuos pavyzdžius, kaip apie klimato kaitą galima mokyti per kiekvieno dalyko pamokas. Kurie pavyzdžiai tinka jūsų
mokyklai ar klasei? Galite sugalvoti kitų būdų, kaip padėti mokiniams suprasti šias problemas ir imtis veiksmų.
DALYKAS

PAVYZDŽIAI

Žemės ūkis / sodininkystė
ir daržininkystė

` Užveisti mokyklos daržą ar sodą ir juos prižiūrėti, taip pat kompostuoti

Vaizduojamieji ir
scenos menai

` Kurti plakatus, kuriuose būtų atspindėtas klimato kaitos poveikis

Biologija

` Nagrinėti, kaip klimato kaita veikia ligų, pavyzdžiui, maliarijos, plitimą

` Pasiteirauti vietinių ūkininkų, vyrų ir moterų, kaip juos veikia klimato kaita

` Analizuoti dainas, kurių temos ar siunčiama žinutė susijusios su aplinkos temomis

` Įvertinti biologinę įvairovę mokyklos kieme arba apylinkėse
Pilietinis ugdymas

` Pakalbinti vietos valdžios tarnautojus ir pasidomėti, kokių veiksmų jie imasi kovodami su
klimato kaita
` Suplanuoti vietos paplūdimio ar parko švarinimo talką

Geografija

` Rengti išvykas ir tyrinėti miesto plėtros priežastis ir padarinius
` Rengti žemėlapius, atspindinčius, kurioms pasaulio vietovėms dėl klimato kaitos gresia
didžiausias pavojus

Sveikata ir kūno kultūra

` Saugoti aplinką vaikščiojant prie mokyklos esančiais pėsčiųjų takais
` Nagrinėti su aplinkos veiksniais, pavyzdžiui, oro tarša, susijusią riziką sveikatai
` Įvardyti sveikos praktikos, pavyzdžiui, aktyvaus judumo, naudą aplinkai

Istorija

` Nagrinėti, kaip visuomenės istoriškai sprendė konfliktus ir reagavo į su aplinka susijusius
iššūkius
` Tyrinėti tradicines ekologines žinias ir svarstyti, kaip jas būtų galima pritaikyti sprendžiant
vietos darnaus vystymosi klausimus

Kalba ir literatūra

` Lavinti komunikacinius įgūdžius, reikalingus kalbėjimui apie vietines ir pasaulines
problemas
` Rašyti eilėraščius ir pasakojimus pagal nuotraukas ar vaizdo įrašus klimato kaitos tema

Matematika

` Sudarinėti grafikus, rodančius energijos sunaudojimo mokykloje pokyčius
` Apdoroti statistinius duomenis apie skurdą ir prastą mitybą vietos ir pasaulio mastu,
pateikiamus pagal tai, kaip paveikiamos skirtingos lytys

Mokslas ir technologijos

` Tyrinėti klimatui įtaką darančius gamtinius ir žmogiškuosius veiksnius
` Įvertinti įprastų cheminių medžiagų socialinį, aplinkosauginį ir ekonominį poveikį

Profesinis ir techninis
ugdymas

` Darbo vietoje naudoti priemones, saugančias dirbančių moterų ir vyrų sveikatą bei
tausojančias aplinką
` Rasti technologinių sprendimų socialinėms ir aplinkosaugos problemoms atliepti
` Kuriant gaminio dizainą įtraukti aplinkosauginės ir socialinės atsakomybės aspektą
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# 3 GAIRĖ
UGDYTI KRITINĮ, KŪRYBINĮ IR TOLIAREGIŠKĄ MĄSTYMĄ
Mūsų sudėtingame ir nuolat besikeičiančiame pasaulyje nepakanka pateikti konkrečių ekspertų patvirtintų idėjų apie
veiksmus klimato srityje. Reikia ugdyti kritinį, kūrybinį ir toliaregišką mąstymą.
` Kritinio mąstymo įgūdžiai: nustatyti, kokios informacijos
ar požiūrio reikia norint išnagrinėti problemą; įvertinti
įrodymus, pagrindžiančius tam tikrą poziciją; teikti
rekomendacijas ir pan.
` Kūrybinio mąstymo įgūdžiai: galimybių ieškojimas;
mokymasis iš kitų kultūrų, laikotarpių ir kontekstų;
sprendimų kūrimas ir pan.
` Toliaregiško mąstymo įgūdžiai: numatyti tikėtiną,
galimą ir pageidaujamą ateitį; palyginti trumpalaikį ir
ilgalaikį sprendimų poveikį; taikyti atsargumo principą.
Kaip padėti mokiniams išsiugdyti kritinio, kūrybinio ir
toliaregiško mąstymo įgūdžius? Vienas iš plačiausiai
taikomų metodų – mokymasis bendradarbiaujant.
Ieškodami atsakymų į sudėtingus klausimus, mokiniai
bendradarbiauja su skirtingų vertybių ir požiūrių
žmonėmis iš įvairios aplinkos. Tai skatina mokinius, prieš
užimant tam tikrą poziciją, apsvarstyti įvairius požiūrius į
problemas, sprendimus ir strategijas.
Jei mokymąsi bendradarbiaujant taikote pirmą kartą,
atminkite, kad bendradarbiavimas apima daugiau nei
tai, kad mokiniai dalijasi savo individualių užduočių
atsakymais. Kad toks mokymas būtų veiksmingas, grupės
darbą reikia organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys
aktyviai dalyvautų siekiant bendrų tikslų. Daugiau
informacijos apie mokymąsi bendradarbiaujant rasite
Mokymosi bendradarbiaujant instituto (The Cooperative
Learning Institute) interneto svetainėje.

ATSIŽVELKITE Į TAI!
Klimato kaitą mokiniai gali analizuoti iš įvairių perspektyvų:
` vietinės ir pasaulinės perspektyvos;
` skirtingų lyčių perspektyvos;
` praeities, dabarties ir ateities perspektyvų;
` emocijomis, vertybėmis ir faktais paremtų perspektyvų;
` iš žmogaus ir ne žmogaus perspektyvos;
` galingų ir marginalizuotų asmenų, grupių ir šalių perspektyvų.

MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT
ATĖNŲ 1-AJAME EKSPERIMENTINIAME
LICĖJUJE GENNADEIO
Atėnai, Graikija
Atėnų 1-asis eksperimentinis licėjus Gennadeio
taiko novatoriškas programas. Mokykla 2013
metais įtraukė kompleksines sistemas į biologijos
ir chemijos pamokas, skirtas 157 vyresniųjų klasių
mokiniams. Mokiniai dirbo grupėse ir naudodamiesi
kompiuteriniu modeliavimu tyrinėjo klimato kaitą,
virusų plitimą ir ekosistemų dinamiką. Atlikdami
tyrimus jie susipažino su sudėtingų sistemų
savybėmis, pavyzdžiui, teigiamo ir neigiamo
grįžtamojo ryšio grandinėmis. Be to, turėjo galimybių
pritaikyti savo žinias, pavyzdžiui, viena grupė
įvertino mokyklos pastato energetinį efektyvumą
pagal energijos suvartojimą, nustatė jo trūkumus ir
parengė veiksmų planą, kaip jį pagerinti. Mokykloje,
kurioje mokiniai yra akademiškai orientuoti ir labai
domisi mokslu bei moksliniais tyrimais, mokymas apie
kompleksines sistemas pasitelkus technologijas ir
mokymąsi bendradarbiaujant puikiai atitiko mokinių
gabumus ir interesus. Kompleksinės sistemos buvo
naudojamos kaip mokymosi galimybė ir mokytojams,
ir mokiniams. Dauguma pamokų buvo stebimos – tai
buvo mokytojų tarpusavio vertinimo programos dalis.
Per kiekvieną pamoką mokytojas tyrėjas fiksavo
mokinių komentarus, klausimus ir nuomones. Pamokos
sudomino mokinius ir praturtino jų žinias apie realaus
pasaulio problemas. Mokytojai savo išvadas pristatė
darbuotojų susirinkimuose ir konferencijose.
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# 4 GAIRĖ
ĮGALINTI MOKINIUS IMTIS VEIKSMŲ
Kadangi veiksmų klimato krizės aplinkybėmis atidėlioti negalima, į juos ir turi būti orientuotas mokymasis. Mokinių
įgalinimas imtis veiksmų yra trejopasiv:
1. Mokymasis imtis veiksmų. Suteikite mokiniams žinių ir įgūdžių, kad jų veikla būtų sėkminga. Pavyzdžiui, galite
užduoti mokiniams pastudijuoti pastangų kurti pokyčius vietos ir pasaulio mastu istoriją. Jie taip pat gali lavinti
veiklai reikalingus įgūdžius (sutarimo siekimo, aktyvaus klausymosi, atstovavimo, empatijos ir t. t.).
2. Mokymasis veikiant. Tegul mokiniai pasirenka, planuoja ir įgyvendina veiksmų klimato srityje projektus. Juos gali
rengti per pamokas arba popamokinei veiklai skirtu laiku. Tačiau nepamirškite, kad tikslas yra mokinius įgalinti
mokymąsi panaudoti kaip pagrindą teigiamiems pokyčiams savo gyvenime, mokyklose ir bendruomenėse kurti.
Todėl ne tiek svarbu, kokio rezultato bus pasiekta, o tai, ar projektas kyla iš mokinių idėjų ir ar pasitelkiama veikla
padeda mokiniams ugdytis įgūdžius ir ryžtą imtis veiksmų.
3. Mokymasis iš veiklos. Tegul mokiniai apmąsto, ką pasiekė, ko išmoko ir ką kitą kartą darytų kitaip.
Jūsų mokyklos aplinka yra puikiausia vieta, kur mokiniai gali imtis veikti. Mokyklą padaryti palankią klimatui lengviau
nei visą bendruomenę, regioną ar šalį. Planuodami ir įgyvendindami pokyčius savo mokykloje, mokiniai sužinos apie
iššūkius ir galimybes imtis veiksmų. Jei veiklos projektams vadovauja mokiniai, tegul pirmiausia būtinai aptaria juos su
mokyklos direktoriumi. Jis gali nukreipti į kitus žmones (pvz., kitus mokytojus ar pagalbinį personalą), kuriuos aktualu
įtraukti į projektą. Jie gali turėti vertingos patirties arba mokinių planuojami projektai gali turėti įtakos jų darbui.
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INFRASTRUKTŪRA IR JOS NAUDOJIMAS
# 5 GAIRĖ
SIEKTI, KAD MOKYKLA TAPTŲ KLIMATUI PALANKIOS VEIKLOS PAVYZDŽIU
Mokykloms irgi galioja nuostata, kad žodžius turėtų atspindėti darbai. Jūsų mokyklos teritorija, kurioje mokiniai
tikriausiai daugiausia mokosi apie klimato kaitą, turėtų atspindėti jūsų mokyklos vertybes.
Dažniausiai mokyklos stengiasi tapti tvaresnės, taikydamos klimato kaitos mažinimo priemones ir gerindamos aplinkos
būklę, pavyzdžiui, sodindamos medžius, kompostuodamos ir efektyviau naudodamos energiją, vandenį ir popierių.
Nors pažanga aplinkosaugos srityje yra svarbi, mokykla neturėtų tuo apsiriboti. Galima modeliuoti įvairius darnaus
vystymosi ir klimato kaitos mažinimo būdus (žr. 3 lentelę).

SVEIKI VAIKAI IR SVEIKA APLINKA HOKSTOUNO PRADINĖJE MOKYKLOJE
Kvazulu Natalis, Pietų Afrika
Hokstouno pradinė mokykla prie Ekomokyklų programos prisijungė 2004 metais ir tapo pavyzdine klimatui palankios
veiklos srityje. Pirmiausia ji parodė, kad sveika aplinka susijusi su sveikomis bendruomenėmis. Pavyzdžiui, vadovaujami
mokytojo, mokiniai iš perdirbtų medžiagų išmoko pasigaminti praustuvus. Dabar jais naudodamiesi taupo vandenį ir
palaiko higieną mokykloje. Kai kurie mokiniai praustuvus padarė ir savo šeimoms.
Kitas mokyklos visuminio požiūrio taikymo pavyzdys užsimezgė per paprastą atliekų tvarkymo projektą. Kai atlikus
atliekų auditą paaiškėjo, kad dauguma šiukšlių mokyklos kieme buvo saldainių popierėliai ir traškučių maišeliai, mokykla
nusprendė kovoti ir su šiukšlėmis, ir su nesveika mityba. Mokyklos bufete vietoj saldainių ir traškučių pradėta prekiauti
sezoniniais vaisiais, žemės riešutais ir naminiais spragėsiais. Šie sveiki užkandžiai būna minimaliai supakuoti arba visai
nesupakuoti, o mokiniai iš likusių pakuočių daro rankdarbius, pavyzdžiui, papjė mašė dubenėlius, vėrinius ar šokdynesv.

3 LENTELĖ. VEIKSMŲ KLIMATO SRITYJE MODELIAVIMAS
Apsvarstykite šiuos pavyzdžius, kaip mokykla gali modeliuoti veiksmus klimato srityje. Kurie pavyzdžiai pasiteisintų jūsų
mokykloje? Gal galite sugalvoti dar daugiau būdų, kuriuos mokykla galėtų taikyti?
TEMA

VEIKSMŲ KLIMATO SRITYJE MODELIAVIMO BŪDAI

Biologinė įvairovė ir gamta

` Sodinkite vietines gėles, medžius, krūmus, vaisius ir daržoves
` Sodinkite medžius, kurie suteikia pavėsį žaidimų aikštelėms, mokymosi zonoms lauke ir
mokyklos pastatui

Energija

` Išjunkite šviesas, kompiuterius ir kitą elektroniką, kai jų nenaudojate
` Reguliariai tikrinkite mechaninę įrangą, kad įsitikintumėte, jog ji veikia efektyviai

Atsakingas vartojimas

` Pirkite vietinius produktus
` Pirkite produktus iš ūkių, plantacijų ir gamyklų, kuriose taikoma atsakinga darbo, sveikatos
ir saugos praktika

Sveikata ir gerovė

` Mokyklos valgykloje patiekite sveikus, ekologiškus vietinius ir minimaliai supakuotus maisto
produktus
` Prižiūrėkite praustuvus ir maišytuvus, kad jie skatintų reguliariai plautis rankas

Šiukšlės ir atliekos

` Skatinkite mokinius ir darbuotojus taip atsinešti pietus, kad liktų kuo mažiau šiukšlių
` Matomose vietose pastatykite antrinių žaliavų, komposto ir šiukšlių dėžes, kad
paskatintumėte mokinius ir mokyklos darbuotojus išmesti atliekas į atitinkamą vietą

Transportas

` Skatinkite mokinius ir mokyklos darbuotojus naudotis tausiu transportu
` Naujus mokyklos pastatus statykite vietovėse, kurias lengva pasiekti viešuoju transportu

Vanduo

` Užsukite čiaupus, kai vandens nenaudojate
` Pakeiskite grindinį natūraliais paviršiais, sugeriančiais liūčių vandenį
` Užtikrinkite, kad visos cheminės medžiagos būtų tinkamai šalinamos (o ne tiesiog išpilamos
į kanalizaciją)
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PARTNERYSTĖS SU BENDRUOMENE
# 6 GAIRĖ
MOKYMO(SI) TIKSLAIS VYSTYTI PARTNERYSTES SU BENDRUOMENE
Mokyklos gali svariai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Tačiau yra daug problemų, kurių mokyklos negali išspręsti
vienos – joms reikia bendradarbiauti su išorės suinteresuotosiomis šalimis. Todėl jūsų mokykla turėtų siekti užmegzti
glaudžias partnerystes su bendruomene.
Ryšiai su bendruomene taip pat gali pagerinti mokinių
mokymąsi. Už klasės ribų įgytos patirtys padeda mokiniams
užmegzti glaudesnius santykius. Vietos partneriai gali
padėti jums nustatyti, kurios iš toliau išvardytų mokymosi
galimybių galėtų būti tinkamos jūsų klasei.
` Mokyklos teritoriją naudokite kaip mokymosi
laboratoriją – suteikite mokiniams galimybę pamatyti
ir kurti tai, kas jūsų mokyklą daro palankesnę klimatui,
o kartu mėgautis tuo. Pavyzdžiui, mokiniai gali stebėti,
kaip mokyklos komposte skaidosi maisto atliekos,
žaisti pačių pasodintų vietinių medžių pavėsyje arba
ekskursijose lankytojams pristatyti, ką mokykla daro,
kad būtų tvaresnė.
` Mokymąsi perkelkite už klasės ribų – išveskite mokinius
į artimiausią mokyklos rajoną. Jie gali tyrinėti biologinę
įvairovę gamtinėse erdvėse, apklausti bendruomenės
narius, kas jiems patinka ir nepatinka toje vietovėje, arba
tyrinėti ir pažinti aplink mokyklą esančius gamtinius ir
(arba) miesto kraštovaizdžius.
` Renkite vietines išvykas – su mokiniais nuvykite į
vietinius ūkius, plantacijas, apsilankykite pagalbą
įvairių nelaimių atveju teikiančiose tarnybose, prie
vandens valymo ar atliekų perdirbimo įrenginių. Tokių
apsilankymų metu mokiniai gali susipažinti su klimato
kaitos sukeltais iššūkiais ir jų sprendimais.

PARTNERYSTĖS SU BENDRUOMENE
GERINA MOKINIŲ MOKYMĄSI
MOKYKLOJE ENDRUPSKOLEN
Fredensborgas, Danija
Bendradarbiaudama su ne pelno siekiančia
vietos organizacija, mokykla Endrupskolen siūlo
įkvepiančią praktinę mokymosi patirtį. Aštuonis
kartus per mokslo metus mokiniai lankosi soduose,
ūkiuose ir virtuvėse, kurias valdo ne pelno siekianti
organizacija Haver til Maver. Kaskart klasės susitinka
su savo sričių žinovais, pavyzdžiui, ūkininkais,
virėjais, biologais ar sodininkais, jie padeda
mokiniams pažinti augalus, medžius, daržoves,
kvapus ir skonius. Pasak Endrupskolen mokytojų,
šie apsilankymai suteikė mokiniams įgūdžių ir ryžto
kurti geresnę maisto ateitį sau, savo šeimoms ir visai
visuomenei. Be to, mokymasis netradicinėje klasėje
padėjo mokiniams sustiprinti savivertę ir santykius su
bendraamžiais.
ATSIŽVELKITE Į TAI!
Kas iš bendruomenės gali bendradarbiauti su jūsų mokykla?
Yra daug galimybių:
` Šeimos
` Kitos mokyklos

` Suteikite mokiniams patirtinio mokymosi galimybių –
mokiniai gali susipažinti su vietos įmonių ir organizacijų
kasdieniu darbu dalyvaudami bendradarbiavimu
grindžiamo ugdymo ir bendruomenės labui skirtose
programose.
` Paraginkite mokinius imtis veiksmų – jie gali parengti
ir įgyvendinti projektus, pagrįstus vietos aplinkosaugos
grupės nustatytais realiais poreikiais. Šeimos ir kiti
bendruomenės nariai gali tapti jūsų partneriais ir
prisidėti žiniomis, įgūdžiais, laiku bei ištekliais.

` Bendrijos
` Vietos įmonės, ūkiai ir plantacijos
` Bendruomenių centrai
` Žiniasklaida (vietos laikraščiai, radijo stotys, socialinė
žiniasklaida ir kt.)
` Vietos universitetų dėstytojai ir mokslininkai
` Vietos aplinkosaugos grupės
` Vietos valdžios tarnautojai ir institucijos
` Nacionaliniai ir tarptautiniai tinklai, pavyzdžiui, UNESCO
ASPnet ir Ekomokyklos
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Mokinių partnerystės su bendruomene gali būti
naudingos abiem pusėms. Jūsų mokykla gali veikti
kaip vietos bendruomenės narių centras, kur jie
mokytųsi apie klimato kaitą. Štai keletas būdų, kaip
jūsų mokykla galėtų įkvėpti ir įtraukti kitus:
` vieši filmų vakarai ir seminarai informuotumui apie
klimato kaitą didinti;
` ekskursijos apie darnią aplinką, kuriose pristatomos
jūsų mokyklos klimatui palankios iniciatyvos;
` renginiai visai bendruomenei, pavyzdžiui,
paplūdimių, miškų ar apylinkių tvarkymo akcijos;
` bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis ir vietos
įmonėmis, siekiant pakartoti sėkmingus projektus;
` dalijimasis apie veiksmus klimato srityje socialinėje
žiniasklaidoje, vietos laikraščiuose ir radijo stotyse.

ASPnet MOKYKLOS IR MOKSLININKAI
SUSIVIENIJO SAUGOTI MIŠKUS
Dramblio Kaulo Krantas
Dramblio Kaulo Krante vienas iš labiausiai paplitusių
miško išteklių naudojimo būdų yra tradicinė medicina,
kuri yra gyvybiškai svarbi pirminės sveikatos priežiūros
srityje ir padeda išsaugoti tradicines žinias, kultūros
paveldą. Suprasdamos, kad jų miškų biologinei įvairovei
gresia pavojus, ASPnet mokyklos kartu su universitetų
mokslininkais ir medikais suvienijo jėgas gelbėti Dramblio
Kaulo Kranto miškų išteklius. Mokyklos skatina kurti
botanikos sodus, kuriuose tėvai ir tradicinės medicinos
specialistai moko mokinius, kaip tausoti ir tvariau valdyti
miškų išteklius. Per pažintinius apsilankymus botanikos
soduose mokiniai įgyja tradicinių vaistinių augalų
auginimo žinių, leisiančių jiems atpažinti, apsaugoti,
išsaugoti ir populiarinti vaistinius augalus, kurie Dramblio
Kaulo Krante turi didžiulę ekologinę ir kultūrinę reikšmę.
Bendradarbiaudamos su specialistais ir mokslininkais,
ASPnet mokyklos svarsto galimybę sukurti genų banką ir
atsodinti nykstančias rūšis.
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4 SKYRIUS

PAŽANGOS STEBĖSENA

Plėtodami mokyklos darnumo kultūrą, planuoti ir imtis veiksmų galite atsižvelgdami į pasiūlytas šešias gaires. Jos
skirtos keturioms mokyklos gyvenimo sritims, į kurias atsižvelgiama, kai taikomas visuminis mokyklos požiūris. Šį
kontrolinį sąrašą galite naudoti ir savo mokyklos pažangos stebėsenai.
GAIRĖ

NE

TAIP, BET
GALĖTUME
PADARYTI
DAUGIAU

TAIP

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

Mokyklos valdymas
1. Suburti klimato srities veiksmų komandą
Mokymas(is)
2. Įtraukti švietimą apie darnų vystymąsi ir klimato
kaitą į visus mokomuosius dalykus
3. Ugdyti kritinį, kūrybinį ir toliaregišką mąstymą
4. Įgalinti mokinius imtis veiksmų
Infrastruktūra ir jos naudojimas
5. Siekti, kad mokykla taptų klimatui palankios veiklos
pavyzdžiu
Partnerystės su bendruomene
6. Mokymo(si) tikslais vystyti partnerystes su
bendruomene

PASIDOMĖKITE!
Internete galima rasti ir kitų išsamesnių kontrolinių sąrašų, kuriais galite naudotis planuodami ir vertindami
klimatui palankias iniciatyvas. Štai vadovai anglų kalba:
` Framework for Developing Whole-School Approaches to Education for Sustainability (Visuminio mokyklos
požiūrio į darnaus vystymosi švietimą pagrindai):
http://www.tlri.org.nz/sites/default/files/projects/9245_Appendix%20A.pdf.
` Ontario EcoSchools 2015-2016 Certification Guide (Ontarijo ekomokyklų 2015–2016 m. sertifikavimo vadovas):
http://www.ontarioecoschools.org/wp-content/uploads/2015/09/Certification_Guide_2015_16.pdf
` Namib Desert Environmental Education Trust (Namibo dykumos aplinkosauginio švietimo patikos fondas);
Bush Telegraph (Vol. 13, Nr. 2, 2014): “Tools for a Sustainable School” (Darnios mokyklos priemonės):
http://www.nadeet.org/sites/default/files/2014_2_BT_Tools%20for%20Schools.pdf
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Pasirengimas veikti dėl klimato
KLIMATUI PALANKIOS VEIKLOS VADOVAS MOKYKLOMS
Norite prisidėti prie sveikesnės, teisingesnės ir aplinką labiau tausojančios visuomenės kūrimo?
Norite įgalinti vaikus ir jaunimą daryti tą patį?
Norite, kad jūsų mokykla būtų palankesnė klimatui?
Jei taip, šis vadovas skirtas jums!
Gairės ir pavyzdžiai pagrįsti apklausos apžvalga, išnagrinėjus 55 mokyklų iš 12 šalių klimatui palankius
projektus. Visos apklausoje dalyvavusios mokyklos priklauso UNESCO Asocijuotųjų mokyklų projekto
tinklui (ASPnet). Be to, šiame vadove remiamasi pavyzdžiais ir tyrimais, paskelbtais recenzuojamuose
žurnaluose, knygose, nacionalinėse ir tarptautinėse gairėse bei strategijose ir programų interneto
svetainėse.

KOKYBIŠKAS
ŠVIETIMAS

