
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo veiklos planas 

 2019-2020 m.m. 

Tikslas: 

Atkreipti moksleivių dėmesį į ekologines ir aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų 

sprendimo būdais,  formuoti palankias sveikatai ir aplinkai vertybių nuostatas. 

 

Uždaviniai: 

1. Didinti bendruomenės sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą 

ekologijos ir aplinkosaugos srityse. 

2. Keisti ir ugdyti šiuolaikinių moksleivių mąstymą ir vartojimo kultūrą, poţiūrį į 

aplinkosaugą, aplinkos apsaugos naudą ir plėtrą. 

3. Ugdyti  bendruomenės sveikos gyvensenos vertybines nuostatas. 

4. Sudaryti lanksčias sąlygas tarpdalykinei integracijai ir patirtiniam mokymuisi. 

5. Sudaryti sąlygas mokiniams tapti atsakingais piliečiais, kuriančiais ir puoselėjančiais 

aplinką. 

 

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo planas: 

 

NR. VEIKLA ATSAKINGI TERMINAI 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

 

Ekologinė kultūra 
 

1.  Paroda klimato kaitos 

dokumentų daugiakodus.  

N. Vorkovič 2019 m.. 

Spalis 

 

Mokiniai susipaţins  su 

periodiniais leidiniais apie 

gamtą. 

 

2.  Ţurnalo paroda „Jaunasis 

gamtininkas“. 

 

N. Vorkovič 2019 m. 

Lapkritis 

3.  Mokyklos bendruomenės  

dalyvavimas akcijoje 

„Darom“. (8 – os kl.) 

 

 

Klasių vadovai. 

 

2020 m. 

Balandis 

 

Paskatinsime  mokinius 

dalyvauti akcijoje. Jaunuoliai 

supras, jog ne kas kitas, o jie 

patys daro įtaką aplinkai. 

4.  Sveikos gyvensenos ir 

ekologijos lektorių klubo 

veikla (9-11 kl.). 

 

Biologijos 

mokytojai  

2019-2020 

m.m. 

Suteiksime bendruomensi kuo 

daugiau ţinių ir praktinių 

įgūdţių apie sveikatos 

palaikymą ir stiprinimą, 

aplinkos įtaką ţmogaus 

sveikatai. 

5.  Debatai ekologijos tema. 

(10 kl.) 

A. Ţukauskienė 2020 m . 

Balandis 

Mokiniai ugdysis atsakingą 

poţiūrį į gamtą. 

6.  Mokyklos bendruomenės 

dalyvavimas akcijoje  

„SOS  gyvūnai“. 

 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

2019 -2020 

m.m 

Mokyklos bendruomenė 

atkreips dėmesį į beglobių 

gyvūnų padėtį.  

7.  Ekologijos integracija į 

visų mokomųjų dalykų 

Mokytojai 

dalykininkai. 

2019-2020 

m.m. 

Ekologinio ugdymo elementai 

padės mokiniams plačiau 



ugdymo turinį. 

 

suvokti dalykų temas ir 

problemas.  . 

 

8.  Naujų pasirenkamųjų 

dalykų, susietų su 

ekologijos ir 

sveikatingumo ugdymu, 

programų  rengimas ir jų 

įgyvendinimas ugdymo 

procese. 

 

L. Ivanenko 

J. Uzelo 

J. Cyliova 

S. Čaikovskaja 

 

 

 

2019-2020 

m.m. 

2019-2020 m.m. Parengtos ir 

bus įgyvendintos programos:  

„Mokomės gamtoje ir iš 

gamtos“ 8 kl.  

„Biotechnologijos ir ekologija“ 

12 kl.  

„Ekologijos pagrindai“ 10 kl. 

„Sveika gyvensena“ 6 kl.  

Bioetika ir ekologija 12 kl. 

Ţmogus ir sveikata 12 kl. 

9.  Mokyklos bendruomenės 

„Ekologinio mokyklos 

reglamento“ sudarymas. 

 

Ekologinių grupių 

mokiniai 

Darbo grupė 

 

2019-2020 

m.m. 

Bus paruoštas „Ekologinio 

mokyklos reglamentas“  

Visi bendruomenės nariai 

laikysis „Ekologinio mokyklos 

reglamento“. 

10.  Europos atliekų 

maţinimo savaitės 

renginiai. 

 

 

Klasių vadovai 

 

2019-2020 

m.m. 

 Mokyklos bendruomenė  

taupys mokyklos resursus 

(vandenį, elektrą), rūšiuos 

atliekas, tausos mokyklos 

aplinką 

11.  Dalyvavimas idėjų 

mugėje ekologinė tema. 

Metodinė taryba 

 

2020 m. 

 

Mokytojų dalyvavimas idėjų 

mugėje. 

 

 

Sveikos gyvensenos plėtojimas 

 

 

 

 

Dalyvavimas Vilniaus 

visuomenės sveikatos 

biuro projektuose ir 

akcijose: 

-,,Graţi šypsena„„  

   (1-2 klasės) 

 

- „Paguodos  skrynelės„„ 

(4 klasės) 

 

 

 

-,,Atsakingas antibiotikų 

vartojimas„„ (9-12 klasės) 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

N. Kubilienė 

 

 

 

 

 

I.Kačerauskienė 

 

 

 

Spalis, gruodis 

 

Spalis, lapkritis 

 

 

Jeigu bus 

pasiūlymai, 

dalyvausime 

 

  

 

 

 Vaikai įgyja gerus dantų 

prieţiūros įgūdţius. 

    Prisidėjimas prie vaikų 

psichikos sveikatos stiprinimo. 

Gaus ţinių ir priemonių 

padedančių saugoti ir rūpintis 

savo, bei artimųjų sveikata.  

  Suţino kada reikia naudoti 

antibiotikus  kada galima 

pasveikti ir be jų. 

 



-Europos judumo savaitės 

renginys: dalyvavimas                   

aktyviose pertraukose 

 

- Akcija ,,Pertrauka 

tyloje„„ (1-4 klasės) 

Rugsėjis 

 

 

Balandis 

Mokiniai aktyviai įsijungia į 

aktyvias pertraukas ir supranta 

jų reikšmę organizmui. 

Mokinai supras ir atkreips 

dėmesį apie visiems aktualią 

triukšmo problemą.  

2. Bendradarbiavimas su 

VŠĮ Šeškinės poliklinikos 

Jaunimo sveikatos 

kabineto lektorių 

komanda ir jų uţsiėmimų 

temos: 

-Probleminė paskaita 

,,(NE)SVEIKA 

gyvensena (6,7,8 klasės) 

-,,Ankstyvi lytiniai 

santykiai kaip 

visuomenės sveikatos 

problema„„ (10 klasės) 

-,,Vyro sveikata„„  

(9 klasių vaikinams) 

 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

prieţiūros 

specialistė  

N. Kubilienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalis, lapkritis 

 

Spalis, lapkritis 

 

Lapkritis (jei 

galės atvykti 

lektorius) 

 

 

 

 

Mokiniai pagilina ţinias apie 

mitybos ir fizinio aktyvumo 

svarbą sveikatai, ţinučių 

kaklo„„ sindromą. 

Mokinai suţino ir pagilina 

ţinias apie ankstyvų lytinių 

santykių prieţastis ir jų 

neigiamą poveikį sveikatai. 

 

Mokiniai suţino ir pagilina 

ţinias apie lytinę higieną ir 

lytinės sveikatos problemas 

 Respublikinis projektas 

“Sveikatiada” 

 

I. Kačerauskienė 

M. Maldūnaitė 

F. Šamsutdinov 

E. Mackevičius 

 

Spalis 

 

Ugdoma  sveiką gyvenseną ir 

ekologinė savimonė. 

 

 

Pradinių klasių projektai: 

-Projektas “Košies diena” 

-Respublininis projektas 

“Olimpinis mėnuo”  

-Akcija “Apibėk 

mokyklą” 

 

 

L. Myško 

 

 Mokiniai ugdysis sveikatą 

stiprinančio fizinio aktyvumo 

nuostatas bei gebėjimus ir 

sistemingo fizinio aktyvumo 

įpročius. 

 

 Tinklinio turnyras  

“Santaros taurei laimėti” 

(9-12 kl.) 

 

 

 

I.Kačerauskienė 

Lapkritis- 

Vasaris 

 

Mokiniai ugdysis sveikatą 

stiprinančio fizinio aktyvumo 

nuostatas bei gebėjimus ir 

sistemingo fizinio aktyvumo 

įpročius.  Sporto šventė 

“Toleranciją kurkime 

kartu” ( 7 kl.) 

Lapkritis 

 



 Sporto šventės su 

mokiniais ir tėveliais 

”Drąsūs, stiprūs, vikrūs”. 

(1 – 2 kl.) 

M. Maldūnaitė 

F. Šamsutdinov 

E. Mackevičius 

 

 

Gruodis 

 

Tėvų įsitraukimas į vaikų 

ugdymą mokykloje ir pagalbą 

namuose teigiamai veiks ne tik 

vaikų mokymosi pasiekimus, 

bet ir jų psichinę sveikatą.  

 Šeimos festivalis 3-4 kl. 

“Mokiniai-tėvai” 

 

Geguţė 

 Sporto šventė 

Nepriklausomybės Dienai  

paminėti 

Kovas  

 

Ţaisdami vaikai įgis naujų 

gebėjimų, įgūdţių, socialinės 

patirties, tokių vertybių kaip 

pagarba, draugiškumas, 

tolerancija, dėmesingumas. 

Tikimasi, kad vaikai sustiprės 

fiziškai ir pasijaus sveikesni. 

 Mokyklos turnyrų ir 

varţybų organizavimas   

 ( tinklinis, krepšinis, 

kvadratas) (5-8 kl.) 

 

Per metus 

 Krepįinio varţybos su 

buvsiais mokiniais 

paminėti “Mokyklos 

dieną”. 

 

F.  Šamsutdinov 

 

 

Gruodis 

 “Sveikas gyvenimas“ 

( 10 a,b,c ) 

V. Airinė 

T. Bartashyunene 

L. Ščekaturova 

Per metus  

 

Edukacinių aplinkų kūrimas 

1. Paroda: “Mano augintinio 

portretas” 

(6-7 kl.) 

N. Bezuško 

M. Kravchuk 

 

Rugsėjis Mokiniai išmoks naudotis 

antrinėmis ţaliavomis 

rankdarbiams kurti - 

siuvinėjimas ant kartono. 

2. Paroda “Esė 

aplinkosaugos temomis”  

(5-10 kl.) 

Gimtosios kalbos 

mokytojai 

Rugsėjis Mokiniai išmoks atkreipti 

dėmesį į aplinkosaugos 

problemas. 

3. Mokinių darbų paroda  

,, Zmogus – gamtos 

dalis„„. Gamta senovės 

baltų tikėjime. (5 b kl.) 

 

L. Bareikienė Rugsėjis Mokiniai susipaţinis su 

senovės baltų poţiūriu į gamtą. 

 

4. Rankdarbių iš senų 

laikraščių kūrimas. 

(7-10 kl.) 

N. Bezuško 

M.  Kravchuk 

Spalis Mokiniai išmoks gaminti 

kilimėlius iš antrinės ţaliavos. 

 

5. Paroda “Dosnus ruduo” 

(7 kl.) 

 

N. Bezuško 

M.  Kravchuk 

 J. Cyliova 

 

 

 

Spalis 

Mokiniai paruoš stendą apie 

vaisių ir darţovių maistinę 

vertę, atliks darţovių ir vaisių 

kompozicijas. 

 



6. Fotografijų paroda-

koliaţas ,, Mano miesto 

ekologinės problemos''. 

(9-10 kl. ) 

L. Giedroit, 

J. Cyliova 

Spalis - gruodis Mokiniai sugebės akcentuoti 

bendruomenės dėmesį į 

aplinkosaugines problemas ir 

ieškos jų sprendimo būdus. 

 

7. Kūrybinių darbų paroda: 

„Mano augintinis” 

(7b, 5a) 

A. Juriavichene 

E. Vitkovskaya 

T. Petrova 

Lapkritis 

 

Mokiniai jaus atsakomybę uţ 

savo augintinius. 

 

8. Mokyklos pasiruošimas 

Kalėdoms ir naujiems 

metams: «Linksmos 

Kalėdos» 

(5-12 kl.) 

N. Bezuško, 

M.  Kravchuk, 

T. Babenko, 

L. Giedroit, 

 

 

Gruodis Mokiniai papuoš mokyklą 

rankdarbiais iš antrinių ţaliavų.  

 

9. Paroda „Amatai“. 

(9 c kl.) 

 

T. Petrova Sausis Mokiniai suţinojo daugiau apie 

natūralių medţiagų 

panaudojimą ţaislams gaminti. 

10. Mokinių kūrybinių darbų 

paroda - esė su 

iliustracijomis „Lašelių 

istorija“. (6a, 6b kl.) 

 

 

J. Cyliova 

 

Kovas 

Mokiniai išmoks atkreipti 

daugiau dėmesio į planetos 

vandens grynumo palaikymo 

problemas. 

 

11. Plakatų paroda  

“Sukurkite savo ţenklą 

gindami tai, kas supajus '' 

skirta Ţemės dienos 

minėjimui. 

(5-10 kl.) 

 

J. Cyliova 

 

Kovas 

Mokiniai išmoks daugiau 

dėmesio skirti aplinkosaugos 

problemoms. 

 

12. Stendo rengimas: 

„Ţaliasis ţinynas“ 

 (8f kl.) 

L. Ivanenko Kiekviena 

mėnėsį 

Mokiniai susipaţins su 

aplinkos apsaugos informacija, 

aplinkos apsaugos šventėmis. 

 

13. Parodos 1-4 kl.: 

 

-Dţiovintų gėlių 

paveikslų paroda 

 

-Iš natūralių medţiagų 

pagamintų rankdarbių 

paroda 

  

-Piešinių paroda 

«Аuksinis ruduo» 

  

-Kūrybinių darbų paroda 

«Kalėdinė pasaka» 

 

-Fotografijų paroda 

«Mano Vilnius” 

 

 -Iš antrinių 

žaliavų pagamintų 

 

 

 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Ištisus metus 

  

 

 

 

 

Mokiniai išmoks atsargiai 

elgtis su kasdienėje aplinkoje 

esančiomis medţiagomis. Jie 

kurs ir puoselės groţį aplink 

save. 



rankdarbių paroda, skirta 

Ţemės dienai. 

 

14. Mokyklos rekreacijos 

zonos įrengimas 

(9f, 8f , 10b kl.) 

 

J. Cyliova 

L. Ivanenko 

Per metus Mokiniai bus įtraukti į 

rekreacijos zonos apţeldinimą. 

15. Ekologinių datų 

kalendorius. 

 

R. Dingelienė Per metus Mokiniai susipaţins su 

aplinkos apsaugos šventėmis. 

16. Stendų rengimas: 

„Lietuvos rezervatai“ 

 

 

L.Gedrojt 

J. Beliajeva 

 

 

 

Per etus 

Formuosis mokinių pozityvus 

emocinis ryšys-santykis su 

supančia aplinka, Lietuvos 

gamta. Moksleiviai ugdysis 

pagarbą gimtajam kraštui, 

ţemei, gyvybei,  pajus gamtos 

didingumą, įvairovę ir groţį. 

 

Patirtinis mokymasis ir edukacinės išvykos 

Edukacinės išvykos 

1. Ekologinės edukacinės 

pamokos pagal „Kultūros 

paso“ projektą  

(ţr. priedą) 

1-12 klasių 

auklėtojai 

E. Aviţienienė 

Per metus Mokiniai nagrinės svarbias temas: 

ozono sluoksnio plonėjimas;  

šiltnamio efekto susidarymas;  

plastiko atliekų maţinimas.  

 

2.  Edukacinė išvyka 

„Druskos kelias: nuo 

seniausių laikų iki šių 

laikų“ 

1 B, 2A, 2B, 2C  

klasių auklėtojai 

2019 m.  spalis Mokiniai suţinos apie druskos 

savybes, jos svarbą organizmui, 

jos išgavimą. 

3. Edukacinės pamokos 

planetariume:  

„Ţemė- Saulės planeta“ 

„Mūsų planeta“, 

„Ekologija ir mes“, 

„Stebuklingas vanduo“ 

    1 B, 2A, 2B, 2C 

klasių auklėtojai 

 

2020 m.  

geguţė - 

birţelis 

 

 

Mokiniai susipaţins su supančią 

aplinką bei jos sezoniniais 

pokyčiais, mūsų planetos kaip 

gyvybės planetos ypatingumu, 

vandens svarba gyvybei, 

išsivysčiusiai Ţemėje, kas padės 

mokiniams geriau paţinti gamtos 

groţį, bus ugdoma mokinių 

ekologinė kultūra ir etika. 

4. Edukacinė išvyka 

„Kelionė pas miško 

šeimininką“ į vieną iš 

Vilniaus parkų. 

1C klasės auklėtoja 

 

2019 m.  

 spalis 

Mokiniai geriau paţins įvairius 

augalus, jų ypatumus, daugiau 

suţinos apie parkų prieţiūra ir jų 

svarba miesto ţmonėms. 



5. Edukacinė išvyka į 

Alpakų ūkį Trakų rajone 

2A, 3A, 6B, 

1A ir IVA klasių 

auklėtojai 

 

2020 m.  

birţelis 

Mokiniai suţinos iš kur kilo ir 

kaip į Lietuvą atkeliavo pirmosios 

alpakos, kuo ypatingi šie gyvūnai, 

kuo jie minta ir kaip tarpusavyje 

bendrauja, pamatys 100% alpakų 

vilnos siūlus.  

Taip pat tiesiogiai pabendraus su 

šiais mielais gyvūnais. Bus 

formuojamas mokinių pozityvus 

emocinis ryšys-santykis su 

supančia aplinka, leidţiantis 

patirti teigiamas emocijas, 

pagarba aplinkai, formuojama 

mokinių ekologinė kultūra ir etika 

6. Edukacinė išvyka į 

Botanikos  sodą 

„Ekologinės darţovės ir 

kaip jas auginti“ 

2B, 2C  klasių 

auklėtojai 

 

2020 m.  

geguţė 

Mokiniai įsitrauks į aktyvų  

mokymąsi  ir bendradarbiavimą, 

ugdys praktinius gebėjimus 

ţmogaus sukurtose aplinkose, bus 

formuojamas mokinių pozityvus 

emocinis ryšys-santykis su 

supančia aplinka, leidţiantis 

patirti teigiamas emocijas, 

pagarba aplinkai, formuojama 

mokinių ekologinė kultūra ir 

etika, mokiniai suţinos, kas yra 

ekologinės darţovės ir kaip jos 

auginamos. 

7. Edukacinė išvyka į 

Sereikiškių parką 

1A, 3A, 4A klasių 

auklėtojai 

  

2019 m.  

 spalis 

Mokiniai geriau paţins įvairius 

augalus, įsitrauks į aktyvų  

mokymąsi  ir bendradarbiavimą, 

ugdys praktinius gebėjimus 

ţmogaus sukurtose aplinkose, bus 

formuojamas mokinių pozityvus 

emocinis ryšys-santykis su 

supančia aplinka, leidţiantis 

patirti teigiamas emocijas, 

pagarba aplinkai, formuojama 

mokinių ekologinė kultūra ir 

etika. 

8. Edukacinė išvyka į AB 

„Plastą“ 

3A  klasės 

auklėtoja 

2020 m.  

 kovas 

Mokiniai išplės savo ţinias apie 

produkcijos gamybą, naudojant 

antrinę ţaliavą. 



9. Edukacinė pamoka 

„Smėlio mandala“ 

3A,3B, 4A, 4B  

klasių auklėtojai 

2019 m.  

lapkritis-

gruodis 

Mokiniai patirs aktyvios 

meditacijos procesą, kurio metu 

bus suaktyvinama jų intuicija bei 

kūrybinis įkvėpimas, nusiramins, 

pajus vidinę harmoniją. 

10. Edukacinė išvyka 

„Grikių kelionė“ 

Anykščiuose 

3B klasės auklėtoja 2020 m.  

geguţė 

Mokiniai susipaţins su grikių 

kelione nuo sėjos iki pietų stalo, 

su pačiomis netikėčiausiomis 

grikių panaudojimo galimybėmis. 

Mokiniai ugdys praktinius gebėjimus 

tyrinėti aplinką natūralioje gamtoje, 

formuosis mokinio pozityvus 

emocinis ryšys-santykis su supančia 

aplinka, leidţiantis patirti teigiamas 

emocijas, pagarba aplinkai, 

formuosis ekologinė kultūra ir etika. 

11. Edukacinė išvyka į 

Arklio muziejų 

Anykščiuose 

4C klasės auklėtoja 2020 m.  

 kovas 

Mokiniai daugiau suţinos apie 

arklius, jų auginimą ir prieţiūra, 

kaip jie tarnauja ţmonėms, galės 

jais pajodinėti. 

12. Edukacinė išvyka 

„Medaus kelias“ 

(Panemunė) 

5A, 5B,5C, 5F 

klasių auklėtojai 

 

2019 m.  

spalis 

Mokiniai suţinos apie bites, medų 

ir patys galės pasigardţiuoti juo. 

Mokiniai ugdys praktinius gebėjimus 

tyrinėti aplinką natūralioje gamtoje, 

formuosis mokinio pozityvus 

emocinis ryšys-santykis su supančia 

aplinka, leidţiantis patirti teigiamas 

emocijas, pagarba aplinkai, 

formuosis ekologinė kultūra ir etika. 

13. Edukacinė išvyka į 

Birštoną ir Nemuno kilpų 

regioninį parką 

6B, 6F klasių 

auklėtojai 

 

 

2019 m. 

rugsėjis 

Mokiniai suţinos apie geologinio 

gamtos  „Velnio duobė“ 

atsiradimo  ir pavadinimo kilmės 

hipotezes, ąţuolyno ypatybes, 

apie Birštono mineralinius 

šaltinius, jų gavybą ir pilstymą, 

apie gydomąsias savybes, 

degustuos Mineralinį vandenį. 

14. Edukacinė išvyka į 

Ţuvinto biosferos 

rezervatą 

9A,B,C,F klasių 

auklėtojai 

 

2019 m.  

palis 

Mokiniai ugdys praktinius gebėjimus 

tyrinėti aplinką natūralioje gamtoje, 

formuosis mokinio pozityvus 

emocinis ryšys-santykis su supančia 

aplinka, leidţiantis patirti teigiamas 

emocijas, pagarba aplinkai, 

formuosis ekologinė kultūra ir etika. 



15. Еdukacinė išvyka į 

VGTU -renginį  

,,Aplinkosauga – kas 

tai?,, 

 

9F klasės auklėtoja 2019 m.  

rugsėjis 

Mokiniai įgaus ţinias, kaip ištirti 

vandens ir oro uţterštumą, apie 

garso izoliacijos būdus, suţinos, 

kokiais būdais galima sumaţinti 

automobilio išmetamųjų dūmų 

kiekį Lietuvoje, kokios yra 

galimybės maţinti aplinkos 

uţterštumą. 

16. Еdukacinė išvyka į 

Ţemaitijos nacionalinį 

parką ,, Saugomųjų 

paukščių populiacija 

Lietuvoje.„‟ 

9F klasės auklėtoja 2019 m.  

 spalis 

 

Mokiniai susipaţins su regioninio 

parko darbu, suţinos, kaip rišti 

paukščius, ţymėti juos, 

pagilins  ţinias apie Lietuvos 

paukščių ekologinius ypatumus. 

17. Еdukacinė išvyka į 

įmonę ,, LietPak‟‟ 

„Ekologiškos maistinės 

pakavimo plėvelės 

gamyba“.  

9C, 9F 9F klasių 

auklėtoja 

2020 m.  

balandis-

birţelis 

Mokiniai išplės savo ţinias apie 

ekologiškos produkcijos gamybą. 

18. Edukacinė išvyka 

„Gyvūnų veterinarijos 

gydykla“  

8F klasės auklėtoja  2020 m. 

balandis 

Mokiniai susipaţins su 

veterinarijos gydyklos darbu, su 

naminių gyvūnų prieţiūros 

principais. 

19. Edukacinė pamoka 

Vandens laboratorijoje 10-

11kl.mokiniams 

A.Tiščenko, 

E. Uzelo 

Per metus Mokiniai suţinos apie geriamojo 

vandens savybes ir vykdomus 

tyrimus, gyvai pamatys geriamojo 

vandens gavybos, gerinimo, 

tiekimo procesus. 

20. Edukacinė išvyka į  VU 

zoologijos muziejų 

E. Uzelo  

(7C kl.mokiniai), 

L. Ivanenko 

(III kl. ) 

2020 m.  

kovas 

Mokiniai susipaţins su VU 

zoologijos muziejaus istorija, 

Lietuvos bioįvairove. 

21. Edukacinė išvyka į  

Saugomų teritorijų 

Nacionalinį lankytojų 

centrą  

E. Uzelo (5C, 10C 

kl.mokiniai),  

S. Čaikovskaja 

(III-ių , IVB ) 

2020 m.  

 kovas - 

balandis 

Mokiniai, dalyvaudami 

interaktyviuose ţaidimuose, 

suţinos apie Lietuvos bei uţsienio 

saugomas teritorijas.  

22. Edukacinė išvyka į 

Kuršių Neriją. 

8F kl. aukl. 2020 m. 

birţelis 

Mokiniai aplankys ir  susipaţins 

su pilkųjų garnių kolonija 

Juodkrantėje, Mirusias kopas ties 

Pervalka, Parnidţio kopas, taip 

pat susipaţins su pajūrio Lietuvos 

gamta, Kuršių Nerija ( nuo 2000 

m. UNESCO Pasaulio paveldas). 



23. Edukacinė išvyka į  

„Grigeo“ (popieriaus 

gamybos fabrike)  

IIIA klasės 

auklėtoja, 

R.Dingelienė 

(8 kl.) 

2020 m  

balandis 

Mokiniai išplės savo ţinias apie 

ekologinio poperiaus gamybą, 

naudojant antrinę ţaliavą. 

24. Edukacinė išvyka į  

Veličkos druskų kasyklas 

(Lenkija) 

10A, 10B, IIIB 

klasių auklėtojai 

spalis-lapkritis 

2020 m. 

Mokiniai suţinos apie kasyklų 

istoriją, gydomąsias druskos 

savybes, galės patirti jų poveikį. 

25. Edukacinė išvyka į  VU 

Gyvybės mokslų Centro 

ekologijos laboratoriją  

E. Uzelo,  

S. Čaikovskaja 

(10-11 kl.) 

2020 m  

balandis 

Mokiniai susipaţins su 

laboratorijos įrangą, atliekamais 

tyrimais, bus formuojama jų 

ekologinė kultūra. 

26. Edukacinė išvyka į  

NMVRVI laboratorijas 

E. Uzelo,  

S. Čaikovskaja 

(10-11 kl.) 

2019 lapkritis- 

gruodis 

Mokiniai susipaţins su instituto 

laboratorijų įrangą, atliekamais 

tyrimais bei jų svarba. 

Patirtinis mokymasis 

1. Ilgalaikis projektas 

„Lietuvos paukščiai“ 

(tęsimas) 

9A, 9B, 9C, 9F 

klasių auklėtojai 

 

Per metus Mokiniai ugdys ekologinį 

mąstymą ir paţins daugiau 

paukščių rūšių. 

2. Ilgalaikis projektas 

“Mokyklinės aplinkos, 

kaip įtakos faktoriaus 

mokinių sveikatai, 

tyrimas“. 

E.Uzelo (10C kl.) Per metus Mokiniai susipaţins su 

mokyklos ekologinė būkle. 

Atliks praktinius tyrimus, 

išsiaiškins įtakojančius 

moksleivių laikysenos bei 

regėjimo sutrikimus veiksnius. 

3. Integruotas ekologinis 

projektinis darbas 

„Ţmogaus veiklos įtaka 

aplinkai. Šeimininkas 

savo kieme“ 

(integravimas su 

biologija, ţmogaus sauga 

ir kt.) Ilgalaikis projektas 

L.Ivanenko (8 F kl.) Per metus Mokiniai susipaţins su 

mokyklos ekologinė būkle. 

Atliks praktinius tyrimus. 

4. Projektas „Gamtukai“ 

(mokyklos ir jos 

apylinkių tyrimas) 

4A, 4B, 4C 

 klasių auklėtojai 

 

Per metus Mokiniai įvairių Lietuvos 

ekosistemų augalus, geriau 

juos paţins, suţinos jų augimo 

sąlygas, išmoks daryti 

herbarus, padarys vaistinių 

augalų herbarus. 



5. Pamoką-tyrimas 

„Mokyklos ir jos 

apylinkių augalų 

tyrinėjimas“ 

2A, 2B, 2C, 3A 

klasių auklėtojai 

 

2020  m. 

geguţė-birţelis 

Mokiniai tirinės mokyklos ir 

jos apylinkių augaliją, geriau 

paţins augalus, gebės juos 

atpaţinti pagal pateiktus 

organus bei fragmentus-lapus, 

lajas, ţiedus ir kt., kurios 

klijuos į knygeles. 

 

Dalyvavimas mokyklos, miesto, šalies ekologijos ir gamtos mokslų srities konkursuose, 

projektuose 

1. Dalyvavimas mokyklos ir 

miesto gamtos mokslų 

olimpiadose (fizika, 

chemija, biologija, 

gamtos mokslai). 

 

Mokytojai 

dalykininkai 

 

Gruodis -  

balandis. 

Gimnazijos olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojai aktyviai 

dalyvaus  miesto, šalies 

renginiuose, varţybose ir 

neformaliojo švietimo 

renginiuose, įgis naujų patirčių. 

2. „Ekologijos ţinovų“ 

konkursas 10 kl. 

A.Tiščenko 

J.Skider 

G. Kurčevskij 

Vasaris Moksleivių ekologinis 

išprusimas 

3. Respublikinė Ţalioji 

olimpiada (8 f kl.) 

J.Ivanenko Kovas Moksleiviai pagilins ţinias 

aplinkos apsaugos, resursų 

taupymo, atliekų rūšiavimo ir 

vartojimo maţinimo srityse, o 

svarbiausia – pritaikys jas 

mokyklos gyvenime. 

4. Projektas Vilniaus 

vaikams „Mokau 

rūšiuoti“ (10 b kl.). 

 

T. Bartashunene 

 

Rugsėjis- 

lapkritis 

Bendradarbiaudami su Vilniaus 

lopšelio-darţelio "Kaštonas" 

vaikais, vesdami jiems 

pamokas, 10 f  klasės mokiniai 

išmokys darţelinukus teisingai 

rūšiuoti atliekas, patys įgis 

socialinių įgūdţių. 

5. Respublikinis ekologinis 

projektas „Mes 

rūšiuojam“   

J.Ivanenko Per metus Gimnazijos bendruomenė 

išmoks rūšiuoti elektros ir 

elektroninės įrangos, 

nešiojamųjų baterijų ir 

akumuliatorių atliekas. 

6. Dalyvavimas miesto 

ekologijos srities 

akcijose, konkursuose. 

 

J. Beliajeva. 

Pagal miesto 

planą 

Jaunuoliai supras, jog ne kas 

kitas, o jie patys daro įtaką 

aplinkai. 



7. Nacionalinė 

aplinkosaugos olimpiada 

(8 kl.) 

R. Dingilienė Lapkritis Mokiniai pagilins ţinias 

aplinkosaugos srityje. 

Konkursai skatins mokinius 

atkreipti dėmesį į 

aplinkosaugos problemas, 

skatins domėtis jų atsiradimo ir 

spredimo būdais.  

8. Aplinkosaugos konkursas 

„Ekologiškumo virusas 

plinta 2019 m.“ 7-8 

klasių mokiniams. 

L. Ivanenko Lapkritis 

9. Mokinių konkursas 

„Molekulės dienos 

protmūšis“ (9-12 kl.) 

A. Tiščenko Spalis Mokiniai stiprins tarpusavio 

bendradarbiavimo 

gamtamoksliniame kontekste 

įgūdţius. 

 


