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Programos pavadinimas Tarptautinė Gamtosauginių mokyklų programa 

Programos  trukmė 2015 metai 

 

Programos trumpas 

apibūdinimas 

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio 

švietimo fondo (FEE - Foundation for Environmental Education) 

pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas 

(FEE) - tai 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno 

siekianti organizacija. 

 

Programos tikslas -  aplinkosauginis švietimas ir visuomenės 

savimonės kėlimas. 

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę 

gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo 

mokinių kūrybiškumą.  

 

Gamtosauginis 

komitetas 

Julija Šližienė, geografijos mokytoja metodininkė; 

Esmiralda Butrimaitė, geografijos, rusų kalbos vyr. mokytoja; 

Laima Šikšniutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Judita Leliugienė, direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams; 

Rimutė Šimkūnienė, valytoja, budinti rūbininkė; 

Jurgita Tertelienė, Kretingos muziejaus gamtos skyriaus vedėja; 

Gražina Banienė, Kretingos miškų urėdijos atstovė; 

Vita Žutautienė, tėvų atstovė; 

Lukas Grauslys, 7 a klasės mokinys, 

Austėja Strakšytė, 5 c klasės mokinė; 

Kotryna Jonaitytė, 5 c klasės mokinė. 
Programos vadovas/ 

koordinatorius 

Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Programos dalyviai Mokyklos bendruomenė 

Numatomas rezultatas, tęstinumas  

         Programos Gamtosauginės mokyklos nauda - aplinkosauginių žinių augimas, vietinės 

bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių 

užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus 

reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai,  

suteikiamas vieneriems metams.     

 

Informacija apie 

programą  

http://mokykla.zalieji.lt/?m=8  

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2 

http://mokykla.zalieji.lt/?m=8
http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-


Veikla 

 

                               Veikla      Atsakingi Įgyvendinimo 

terminai 

Kaip galima tai atlikti Pamatuotas veiklos rezultatas  

Mokyklos gamtosauginio 

komiteto įkūrimas.  

Jūratė Račinskienė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui.  

Sausio mėn.  Įkurtas gamtosauginis komitetas.   

Aplinkosauginis auditas 

mokykloje 

Julija Šližienė, 

Esmiralda Butrimaitė, 

Laima Šikšniutė. 

Vasario mėn. Anketinė mokytojų, 

mokinių, tėvų apklausa. 

Apklausta 169 mokiniai, 44 mokytojai ir 

82 tėvai. 

 

Audito rezultatų aptarimas, 

mokyklos gamtosauginės veiklos 

plano sudarymas. 

Julija Šližienė, 

gamtosauginis 

komitetas. 

Kovo 18 d. Išanalizuoti audito 

rezultatus, išskirti 

prioritetines sritis.  

Sudarytas gamtosauginis veiklos planas.   

Mokyklos bendruomenės 

supažindinimas su audito 

rezultatais ir gamtosauginės 

veiklos planu. 

Gamtosauginis 

komitetas. 

Kovo 20-28 d. Pokalbiai ir diskusijos su 

mokyklos bendruomenės 

nariais.  

Mokyklos bendruomenė susipažino su 

gamtosauginės veiklos planu, teikė 

pastabas ir pasiūlymus.  

 

Mokyklos aplinka 

Tikslas:   Ugdyti mokinių ekologinę kultūrą, kūrybinę iniciatyvą bei  formuoti mokinių aplinkosaugos, aplinkotyros pažinties, pilietines nuostatas. 

Uždaviniai:  

1. Dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose bei edukacinėse programose. 

2. Vykdyti gamtosauginius projektus, viktorinas. 

 

Edukacinė pamoka. 

Susipažinimas su Kretingos 

muziejumi. 

Jurgita Tertelienė, 

gamtos skyriaus vedėja,  

Julija Šližienė,  

Laima Šikšniutė. 

Vasario 10 ir 

12 d.  

Ekskursija į Kretingos 

muziejų ir Žiemos sodą.  

Mokiniai susipažino su Kretingos muziejaus 

gamtos skyriaus veikla, priėmė  muziejaus 

bičiulio priesaiką. 

 

Žemės diena. 

Viktorina ,,Žemei reikia draugų“ 

3-10 klasių mokiniai ir 

mokytojai. 

Kovo 20 d. Paminėti Pasaulinę Žemės 

dieną. Dalyvauti 

viktorinoje.  

Pakelta Žemės vėliava. Bendradarbiavimas 

us rajono mokyklų mokiniais. Sukurtas 

kreipimasis į Žemės gyventojus.  

 

Gamtos mokslų viktorina.  Veronika Kauliuvienė, 

Rasa Šorienė,  

Rasa Zemdliauskaitė  

8 klasių mokiniai. 

Kovo 19  d. Integruota biologijos, 

chemilos, fizikos viktorina.  

Prisimintos ekologinės Žemės problemos, 

pasiūlyti jų sprendimo būdai. 

 



Ekologinis konkursas 

,,Mano žalioji palangė“. 

3a ir 5c klasių mokiniai.  Kovo-gegužės 

mėn. 

Prieskoninių augalų ir gėlių 

sėjimas,  auginimas.  

Papuošta mokyklos aplinka.   

Atradimų gamtoje pleneras ,,Aš 

kuriu Žemei“. 

Ekologų būrelis 

,,Žaliuoju taku“, 

,,Jaunųjų daujotukų” 

būrelis. 

Kovo – 

balandžio 

mėn. 

Žemės meno kūrinių 

kūrimas.  

Kūrybinių darbų nuotraukos.   

Aplinkos tvarkymo akcija 

,,Darom 2015“. 

Judita Leliugienė, 

pavaduotoja ugdymui, 

mokyklos 

bendruomenė. 

Balandžio 

mėn.  

Dalyvavimas aplinkos 

tvarkymo akcijoje.  

Dalyvavo 900 mokyklos bendruomenės 

narių, tvarkingesnė mokyklos ir miesto 

aplinka. 

 

Projektinė diena ,,Pažink, pamilk, 

saugok‘‘. 

Mokytojai, vykdantys 

gamtosauginius 

projektus, 

1-10 klasių mokiniai.  

Balandžio 

mėn. 

Projektų pristatymas. Projektai pristatyti mokyklos bendruomenei.   

Edukacinė pamoka. Orų spėjimas 

pagal mūsų senolius.  

6 a klasės mokiniai 

Julija Šližienė, 

Jurgita Tertelienė. 

Gegužės mėn. Edukacinė pamoka 

Kretingos Dvaro parke.  

Mokiniai susipažins, kaip senovėje mūsų 

protėviai spėdavo orus.  

 

Edukacinė pamoka. Vienmetės ir 

daugiametės gėlės.  

Ekologų būrelio 

,,Žaliuoju taku “nariai. 

Gegužės mėn.  Susipažinimas su 

vienmetėmis ir 

daugiametėmis gėlėmis.  

Pasėti gėles į daigyną ir mokytis jas 

prižiūrėti. 

 

 

Edukacinė pamoka. Vaistingieji 

parko augalai.  

,,Jaunųjų daujotukų“ 

būrelio nariai, 

Esmiralda Butrimaitė. 

Gegužės mėn.  Susipažinimas su Dvaro 

parke augančiais augalais.  

Pažins vaistinius augalus, išmoks virti 

vaistažolių arbatą.  

 

Rudens puokščių paroda.  Veronika Kauliuvienė, 

Rasa Šorienė,  

6-8 klasių mokiniai. 

Rugsėjo mėn.  Surengti puokščių parodą . Papuošta mokyklą.   

Adventinių vainikų paroda 

,,Kalėdų belaukiant“. 

6-8 klasių mokiniai.  Lapkričio 

mėn.  

Kalėdinio vainiko pynimas. Ant Kretingos muziejaus dvaro rūmų 

parteryje esančio fontano atbrailos nupintas 

vainikas. 

 

Kretingos muziejaus edukacinės 

programos apie Kretingos miesto 

istoriją ir dabartį. 

 

1-10 klasių mokiniai.  

 

 

 

 

Visus metus 

pagal 

muziejaus 

programą. 

 

 

Dalyvauti edukacinėse 

programose.  

 

 

 

 

Susipažins su Kretingos miesto istorija ir 

architektūra. 

 

 

 

 

 



Miškas 

Tikslas: Ugdyti meilę gamtai, skatinti ją pažinti ir saugoti. 

Uždaviniai: 

1. Dalyvauti miško tvarkymo akcijose. 

2. Mokytis pažinti medžius. 

3. Pažinti ir globoti paukščius. 

Pasiruošimas gražiausio inkilo 

,,Koks paukštelis -  toks namelis“ 

konkursui. 

3-10 klasių mokiniai ir 

mokytojai. 

Vasario mėn. Inkilų gaminimas namuose 

ir technologijų pamokose. 

Pagaminti 34 inkilai.  

Popietė ,,Sveiki sugrįžę paukščiai 

giesmininkai“. 

Jurgita Tertelienė, 

gamtos skyriaus vedėja, 

Gražina Banienė, 

Kretingos miškų 

urėdijos specialistė, 

Julija Šližienė,  

Laima Šikšniutė, 

Esmiralda Butrimaitė. 

Kovo 19 ir 23 

d. 

Pagamintų inkilų iškėlimas Kretingos Dvaro parke iškelta 21 

inkilas, parke prie Pastauniko upelio -13 

inkilų. 

 

Ekskursija ,,Pažink rajono 

miškus“. 

,,Jaunųjų daujotukų“ 

būrelio nariai, 

Esmiralda Butrimaitė. 

Gegužės mėn.  Ekskursija į mišką. 

 

Susipažinta su miško ekosistema ir su 

miškininko profesija.  

 

 

Dukacinė pamoka. ,,Pažink dvaro 

parko medžius“ 

6-8 klasių mokiniai, 

Jurgita Tertelienė, 

gamtos skyriaus vedėja,  

Julija Šližienė, 

Esmiralda Butrimaitė 

Rugsėjo mėn.  Mokymasis pažinti medžius 

pagal lapus. 

Išmoks pažinti 10 medžių.  

Edukacinė pamoka. ,,Geros 

kelionės, sparnuočiai“ 

Jurgita Tertelienė,  

Julija Šližienė, 6 klasių 

mokiniai. 

Spalio mėn. Skaičiuojami išskrendantys 

paukščiai. 

Dalyvavimas visoje Lietuvoje 

vykstančiose paukščių palydose. 

 

Edukacinė pamoka. ,,Kokie 

paukšteliai žiemoja Dvaro parke“ 

Julija Šližienė,  

Laima Šikšniūtė, 

Esmiralda Butrimaitė. 

3-8  klasių mokiniai. 

Lapkričio 

mėn. 

Žiemojančių paukščių 

stebėjimas ir globa.  

 

Įrengta 10 lesyklėlių paukšteliams (4 

parke ir „valgykla paukšteliams“ prie 

mokyklos).  

 

,,Medžio ir žmogaus draugystė‘‘ Aldona Bruzdeilinienė, 

5-10 klasių mokiniai. 

Lapkričio 

mėn. 

Gražiausio rašinio 

konkursas 

Paminėtas mokyklos vardadienis, 

apdovanoti gražiausių rašinių autoriai. 

 

Mokyklos vardo dienos Jūratė Račinskienė, Lapkričio Viktorinos, popietės, Tradicinė mokyklos šventė.  



paminėjimas. darbo grupė. mėn. susitikimai, parodos. 

Medžių puošimo šventė. Julija Šližienė, 1-6 

klasių mokiniai. 

Gruodžio mėn Integruotas gamtos, dailės, 

lietuvių kalbos projektas 

skirtas medžiams.  

Sukurti lankstinukai, pagaminti žaislai, 

papuošti medžiai. 

 

Atliekos 

Tikslas: Skatinti mokinius rinkti ir rūšiuoti atliekas. 

Uždaviniai:  

1. Dalyvavimas respublikiniame projekte ,,Mes rūšiuojam“. 

2. Visos mokyklos bendruomenės mokymas rūšiuoti atliekas. 

Susitikimas su Kretingos 

komunalininko atstovais 

,,Mokomės rūšiuoti“ 

Julija Šližienė,  

5-6 klasių mokiniai.   

Rugsėjo mn. Pokalbis, praktiniai 

užsiėmimai.  

Mokiniai išmoks rūšiuoti  

atliekas. 

 

Projekto ,,Atliekos – ne šiukšlės“ 

pristatymas. 

Julija Šližienė, 7-8 

klasių mokiniai. 

Spalio mėn. Projekto pristatymas.  Sužinos apie atliekų tvarkymą Kretingos 

rajone. 

 

Surinktų elektronikos atliekų 

išvežimas. 

Atliekų tvarkymo 

centras.  

Mokyklos atstovas.  

Spalio mėn.  Rinkti elektronines atliekas.  Išvežta 200 kg atliekų.   

Edukacinė veikla ,,Mokinys 

mokiniui“ 

,,Jaunieji daujotukai“ 

1-3 klasių mokiniai.  

Lapkričio 

mėn. 

Pradinių klasių mokymas 

rūšiuoti atliekas.  

Pradinukai ir jų šeimos nariai rūšiuos 

atliekas.  

 

Sveika gyvensena 

Tikslas: Propaguoti sveiką gyvenseną.  

Uždaviniai: 

1.Ugdyti sveikos mitybos įpročius. 

2.Skatinti aktyvų poilsį. 

Šiaurietiško ėjimo pamokos.  Mokyklos 

bendruomenė.  

Vasario 25 d. Šiaurietiško ėjimo pamokos. Sveikas judėjimas gamtoje.  

Breiko pamokos.  8-10 klasių mokiniai Nuo kovo 9 

dienos. 

Mokytis breiko.  Aktyvus laisvalaikio praleidimas.  

Integruotas projektas ,,Sveika 

gyvensena ir ekologiška 

kosmetika iš įvairių šalių“ 

Nijolė Butavičienė, 

užsienio kalbų 

mokytojai, 7-8 klasių 

mokiniai.  

Balandžio 

mėn.  

Mokymas atpažinti sveiką 

kosmetiką, praktiniai 

specialistų patarimai.  

Mokės naudotis ekologiška kosmetika.  

Popietė, skirta Sveikatos dienai.  Reda Narmontienė. 

6-10 klasių mokiniai. 

Balandžio 7 d. Viktorina apie žalingus 

įpročius. 

Žalingų įpročių prevencija.  



Sveikos gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžių formavimas.  

Bendruomenės 

slaugytoja 

Asta Linnikienė, 

1-4 klasių mokiniai.  

Per mokslo 

metus. 

Paskaitos, praktiniai 

užsiėmimai. 

Formuosis sveikos gyvensenos įgūdžiai.  

Mokyklos sporto šventė.  6 –10 tų klasių 

mokiniai , klasių 

vadovės.  

2015-05 Sporto varžybos, įvairios 

rungtys.   

Apdovanoti geriausi sportininkai.  

Sportuojame kartu su tėveliais. Kūno kultūros 

mokytojai, 6 –tų klasių 

mokiniai , jų tėvai ir 

klasių vadovės. 

2015-10 Viktorina ir judrieji 

žaidimai. 

Dalyvaus 80 mokinių ir 20 tėvų.  

 



 


