VILKAVIŠKIO RAJONO GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS
GAMTOSAUGINIS VEIKSMŲ PLANAS 2017 – 2018 M. M.
Tikslas:
Formuoti mokyklos bendruomenės nariams aplinkosaugos vertybines nuostatas, įgyvendinti Gamtosauginę
programą
Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;
Sukurti gamtosauginį kodeksą.
Ugdyti atsakomybės jausmą už artimiausioje aplinkoje esančius gyvosios ir negyvosios gamtos komponentus;
Plėsti žinias apie ekologinį gyvenimo būdą;
Mokyti ir mokytis analizuoti, apibendrinti, vertinti;
Skleisti informaciją apie mokykloje vykdomą gamtosauginį darbą.

Veiksmai
Gamtosauginio komiteto
sudarymo posėdis
Atlikti aplinkosauginį
auditą mokykloje
Mokyklos
bendruomenės
supažindinimas
su
veiklos
planu
(internetinė svetainė)
Sukurti
gamtosauginį
stendą

Atsakingi

Įgyvendinimo terminai

J.Vasaitienė
Gamtosauginis
komitetas
7, 9 klasės mokiniai

Spalio mėn.

Spalio mėn.

Komiteto nariai
S.Ringys
E.Plečkaitis
II gim. klasės ir 7kl.
mokinės

Spalio mėn.

Kas mėnesį

Kaip galime tai
įvertinti?

Ar tai buvo sėkminga?
Idėjos ateičiai

Bus sukurtas planas

Bus parengti apklausos Apklausti
68
proc.
lapai ir analizė
mokinių
ir
70proc.
mokytojų
Ar bendruomenės nariai
noriai
įsitrauks
į Žinos apie mokyklos
mokyklos gamtosauginę gamtosauginę veiklą
veiklą
Matys mūsų veiklą

Įrodymas,
dirbame

kad

mes

Rašyti straipsnius apie
gamtosauginį darbą į
periodinę
spaudą.
Medžiagą
kaupti
mokyklos muziejuje
Renginių, akcijų ir kt.
fotografavimas.
Nuotraukų
talpinimas
mokyklos internetinėje
svetainėje
Raštų,
tekstų
spausdinimas
Dalyvauti Paukščių
palydų šventėje
Mokyklos
aplinkos
tvarkymas
Dalyvauti rajoniniuose ir
respublikiniuose
ekologiniuose
ir
gamtosauginiuose
projektuose.
Dalyvauti ekologinėse
talkose
Gražiškių
miestelyje,
kurias
organizuoja Gražiškių
seniūnija
Edukacinė
pamoka
Vištyčio
RP
skirta
Žemės dienai
Dalyvavimas rajoninėje
biologų,
chemikų
olimpiadoje

Lietuvių kalbos
mokytojos
Komiteto narė
D. Povilaitytė
Bibliotekininkė

Po renginių

E. Snapkauskaitė
S. Ringys

Renginių, akcijų metu

I gim .klasės mokinės

Prireikus

Klasių auklėtojai

Spalio mėn.

R. Rutkauskas

Ruduo, pavasaris,
vasara

Įrodymas,
dirbame

Informatyvumas

kad

mes

Ateinančios
kartos Kaupiama medžiaga
matys mūsų nuveiktą
darbą
Renkama
medžiaga

ir

segama

Medžiagos
panaudojimas
Kokie atlikti stebėjimai? Bendravimas,
Rezultatas
bendradarbiavimas
Jaukesnė aplinka

Vizualiai

noriai Mokinių
skatinimas
kokia domėtis mus supančiu
pasauliu

Mokytojai

Pagal galimybes

Ar mokiniai
dalyvauja
ir
nauda?

V. Griučkūnas
Klasių auklėtojai

Kada bus
organizuojamos

Kokia nauda aplinkai?
Kiek surinkta šiukšlių?

Bendravimas,
bendradarbiavimas

A.Plečkaitienė
Pradinių klasių
mokytojai

Kovo mėn.

Mokinių žinios apie
Vištyčio
regioninio
parko teritoriją, gamtos
vertybes
Biologinių , chemijos
žinių rezultatai

Pilietiškumo
kompetencijų ugdymas

J.Vasaitienė
G.Zdanavičienė

Sausio mėn.

Mokinių
skatinimas
domėtis biologijos ,
chemijos mokslais.

Dalyvauti
respublikiniame
konkursuose:
Gamtos
Kengūra-2018
Renginiai,
skirti
Pasaulinei Žemės dienai
(pagal atskirą planą)
Gražupio valymas
Gražiškių
gatvėse
rinkimas

Matematikos ir Gamtos
mokslų mokytojai

Kai bus paskelbta

J.Vasaitienė

Kovo mėn.

J.Vasaitienė

Balandžio mėn.

miestelio
šiukšlių Mokinių seniūnų taryba

Ekologinio
švietimo
diena
(visų
dalykų
mokytojai
veda
gamtosaugines
pamokas)
Parodos
mokyklos
bibliotekoje, I, III aukšto
koridoriuje:
„Mano augintinis“
„Gamtos stebuklai“
„Akvariumas“
Paroda-pardavimas
„Auginu – parduodu“
Atliekos
antram
gyvenimui
„Plastikiniai ežiukai“
„Žoliagalviai“
Susitikimai:
-su Vištyčio regioninio
parko darbuotojais;
-su
eiguliais,
miškininkais,
veterinarijos gydytojais;
Ekskursijos:

Balandžio mėn.

Dalykų mokytojai

Kovo, balandžio mėn.

J.Vasaitienė
V. Brazauskienė

Pagal atskirą planą

Turimų gamtamokslinių Mokinių
skatinimas
žinių patikrinimas
domėtis gamtos mokslais
Bendruomenės požiūris
į
vykdomą
gamtosauginę
veiklą
(Dalyviai?)
Ar
daug
surinkta
šiukšlių?
Ar
daug
šiukšlių?

100 proc. mokinių ir
mokytojų dalyvavimas

Pasitenkinimas atliekant
gerus darbus
Pasitenkinimas atliekant
surinkta gerus darbus
Įrodymas,
kad
mes
dirbame

Mokinių žinios apie mus
supančią
aplinką Tarpdalykinė integracija
prasiplės
(mažiau išmokti)
Įsivertinimas,
įvertinimas

Mokinių savanoriškas Savarankiškumo
dalyvavimas, aptarimas, ugdymas, kūrybiškumo
rezultatas
skatinimas

J.Vasaitienė

Klasių auklėtojai

Pagal klasių auklėtojų
planus

Gauta
aptarimas

informacija, Profesijų pasirinkimas

-po Vištyčio regioninį
Klasių auklėtojai
parką (dviračių takas);
- į Kalvarijos mini
zoologijos sodą;
-į Kauno T. Ivanausko
zoologijos muziejų;
-į Kauno Botanikos
sodą;
-po gražiausias
Gražiškių miestelio
sodybas;
Ekspedicija „Pažink
Gamtininkų būrelio
Vištyčio ežero
vadovė J.Vasaitienė
pakrančių augalus“
Akcijos:
„Rink baterijas“
„Taupyk elektrą“
Klasių auklėtojai
„Nešiukšlink“
Mokinių seniūnų taryba
„Rūšiuoji,
vadinasi
galvoji“
„Neteršk Gražupio“
„Baltasis badas“
,,Diena be automobilio‘‘
,,Nedegink žolės‘‘
,,Darom 2018”
,,Papuošk mokyklą”
Integruotos pamokos:
7kl.
Biologijos
–
informacinių pamoka –
J.Vasaitienė
projektas
„Gražiškių
R.Plečkaitis
miestelio tarša“
Atviros pamokos:
-Biologijos pamoka 8 kl.
“Jutimo organų reikšmė
pažįstant aplinką”

Pagal klasių auklėtojų
planus

Mokinių domėjimasis, Įspūdžiai, aptarimas
ar noriai vyksta į
ekskursijas

Pažinimas, įvertinimas

Pagal mokyklos MMT
planą

Mokinių savarankiškas Savarankiškumo
akcijų rengimas, jų ugdymas
dalyvavimas ir požiūris į
gamtos išsaugojimą.

Balandžio mėn.

Pamokų aptarimas

J.Vasaitienė

Kovo mė.

Pamokų aptarimas

R. Rutkauskas

Pavasaris

Žaliųjų erdvių kūrimas:

Nauda mokiniams,
dalinimasis
gerąja
patirtimi

Taikomų
metodų
įvairovė kels mokinių
mokymosi motyvaciją.
Patirties sklaida
Į erdvių kūrimą ir Žaliosios erdvės papuoš,
priežiūrą įsitrauks visa praturtins
mokyklos

-Lauko
klasės
atnaujinimas
-Pažinimo takas;
-Mokyklos
fasadinės
pusės tvarkymas:
Gėlynų
ir
aikštelių
priežiūra
Gamtosauginių pamokų
vedimas mokiniams
VRP ir kitose
netradicinėse aplinkose
Gamtosauginių pamokų
vedimas mokinių
tėvams
Susitikimas su Vištyčio
P.Kriaučiūno mokyklosdaugiafukncio centro
gamtininkais
MMB „Lašelis gamtos“
veikla

J. Vasaitienė

Pavasaris
Pavasaris

Klasių auklėtojai
Pavasaris

R.Rutkauskas

Ruduo, pavasaris,
vasara

Klasių auklėtojai

Visus metus

J.Vasaitienė

Balandžio mėn.

J. Vasaitienė

Kovo mėn.

V. Valavičienė

Lapkričio – Birželio
mėn.

mokyklos bendruomenė
–
mokiniai,
tėvai,
mokytojai,
kiti
mokyklos darbuotojai.

Vizualiai

aplinką. Sukurta aplinka
padės
mokiniams
mokytis, pažinti, skatins
ekologinį bei estetinį
ugdymą
Apklausa: ar tenkina
mokyklos aplinka?

Mokinių domėjimasis,
aptarimas
Įspūdžiai, aptarimas

Dalyvių skaičius

Žinos apie mokyklos
gamtosauginę
veiklą,
mokytojų darbo metodus

Dalyvių dalyvavimas ir
pasiruošimas,
Pasidalinimas
apibendrinimas
patirtimi

gerąja

Pakabukų su augalo Žinios apie ekologiją,
sėkla gamyba ir prekyba verslumą
ir
bendradarbiavimą

Žemės dienai, skirtų renginių ciklas (visai savaitei) sudaromas pagal atskirą veiklos planą.

