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Programos pavadinimas  Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų 

programa 

Programos trukmė  2020-2021 metai 

Programos trumpas apibūdinimas Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja 

mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, 

skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, 

ugdo mokinių kūrybiškumą. 

Gamtosauginis komitetas Gamtos būrelį lankantys mokiniai (skirtingo 

amţiaus): 

Jokubaitis Konradas 

Juozapavičius Kajus 

Kaušys Rokas 

Leonavičiūtė Rugilė 

Mieţys Aronas Vytal 

Egidijus Ţvigaitis 

Modestas Ţvigaitis; 

Pradinių klasių mokytoja : Indrė Kybartaitė; 

Biologijos mokytoja: Aušra Samuilienė; 

Mama (tėvų atstovas): Irma Jonauskienė; 

Programos koordinatorius Gamtos būrelio mokytoja Lina Tautkienė. 

Programos dalyviai Įstaigos bendruomenė 

Veiklos kryptys Šiukšlės (Analizuoti šiukšlinimo poveikį 

aplinkai, savo veiksmais siekti maţinti šiukšlių 

kiekius mokykloje ir uţ jos ribų.) 
Bioįvairovė ir gamta (Paţinti bioįvairovę 

įstaigos aplinkoje ir ugdyti moksleivių 

sąmoningumą apie biologinę įvairovę ir 

supančią gamtinę aplinką.) 
 

Numatomas rezultatas, tęstinumas Siekimas maţinti šiukšlių kiekį mokykloje ir 

uţ jos ribų, ugdyti moksleivių sąmoningumą 

apie biologinę įvairovę ir supančią gamtinę 

aplinką, aplinkosaugą, bendruomenės 

įtraukimas į veiklas. Siekti apdovanojimo  

Ţaliosios  vėliavos. 

 

 

Informacija apie programą 2021 m. vasario  mėn. Buvo organizuota 



iniciatyva “Mes rūšiuojame“.  

 
  

MUMS RŪPI, O JUMS? 4 klasės mokiniai su 

mokytoja parengė stendą, kuriame pateikta 

svarbi informacija. 

Paskaitykite 

 
 

 

VEIKSMŲ PLANAS 

 

Veikla Data Rezultatas 

 

Paraginti, kad būtų 

rūšiuojamos šiukšlės ir 

kiekvienoje klasėje atsirastų 

atskiros šiukšlių dėţės 

popieriui, plastikui, ţaliosioms 

atliekoms.  

Pasirašyti bendradarbiavimo 

sutartį su Šiaulių regiono 

atliekų tvarkymo centru. 

2021 m. sausio 

mėn. 

 

 

 

 

2021 m. vasario 

-kovo mėn. 

1. Įrengti šiukšlių rūšiavimo 

konteineriai įstaigos kieme, 

koridoriuose ir klasėse. 

 

 

 

2. Suorganizuota ekskursija į sąvartyną 

ir „Daiktų kiemą“. 

 

 

Skatinti antrinių ţaliavų 

perdirbimą – organizuoti eco - 

dirbtuvėles įstaigos 

bendruomenei.  

2021 m. kovo –

balandţio mėn. 

3. Suorganizuotos eco dirbtuvėlės 

įstaigos bendruomenei. 

4. Parengta virtuali paroda.  

 

Dalintis informacija apie 

gamtos įvairovę ir gamtos 

tausojimą pamokų metu ir 

popamokinėje veikloje.   

 

 

2021 m. sausio -

birţelio mėn. 

5. Gamtosaugos tema sukurtas stendas 

įstaigos erdvėje. 

6. Dalyvavimas nuotolinėse gamtos 

pamokose (nuotolinių gamtos 

pamokų ciklas „Paţinimo 

voratinklis“). 

7. Surengta mokinių respublikinė 

konferenciją ,,Gamtos atradimai  



vaiko akimis“. 

 

 


