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EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMO
VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo veiklos planas parengtas vadovaujantis LR
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379 patvirtinta „Ekologijos ir
aplinkos technologijų ugdymo samprata“.
Vadovautasi pagrindinėmis nuostatomis:

tausojančio, atsakingo, draugiško santykio su supančiu pasauliu, darnaus ryšio su
gamta ir žmonėmis formavimas, vertybinis ir emocinis ugdymas, kurio pagrindą sudaro asmens
pasiryžimas veikti ir patys veiksmai;

kasdienė kiekvieno mokyklos bendruomenės nario veikla grindžiama nuostata
„Žemės ateitį kuriame visi!“;

praktinių gebėjimų ugdymas vykdomas natūralioje gamtoje (miškai, pievos, vietos
prie vandens telkinių, gamtos draustiniai ir pan.), žmogaus sukurtose aplinkose (parkai,
botanikos ir kiti sodai, medelynai) bei gamtos mokslų tyrimams, ekologijos ir aplinkos
technologijų bandymams skirtose erdvėse (laboratorijos, tyrimų bazės, verslo slėniai) ir kitose
erdvėse;

ugdomi mokinių praktiniai gebėjimai ir atsakomybė spręsti ekologines
problemas:
1. aiškus, matomas ir pamatuojamas kiekvieno mokinio praktinės veiklos indėlis į
ekologinių problemų sprendimą;
2. mokinių atliekama praktinė veikla padeda įgyvendinti mokyklos nuostatą „Žemės
ateitį kuriame visi!“, yra naudinga visuomenei;
3. ugdoma, planingai ir sistemingai diegiant integralų tarpdalykinį mokymą(si),
lanksčiai organizuojant ugdymo procesą ir formuojant nedalijamos visumos suvokimą;

į visuminį asmenybės ugdymą įtraukiami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokslo ir
verslo partneriai;

mokyklos bendruomenė yra ekologinio elgesio pavyzdys visuomenei;

aktyvia veikla skatinami teigiami pokyčiai aplinkoje;

taikomi patirtinio mokymo(si) organizavimo būdai;


ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu siekiama darnios asmenybės, kuri
pasižymi giliomis ekologijos ir aplinkos technologijų žiniomis, išplėtotais praktiniais gebėjimais,
suformuotomis vertybinėmis nuostatomis ir aktyviai bei atsakingai veikia, siekdama išsaugoti
Žemę sau ir ateinančioms kartoms.
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, dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose
konkursuose.
3. Ugdyti mokyklos kultūrą, kuri atsiskleidžia atsakingu išteklių naudojimu, pagarba
gamtai, ekologinei kultūrai.

Rodiklis
1.Ekologijos ir aplinkos
technologijų ugdymas lemia
mokyklos kultūrą, kuri
atsiskleidžia atsakingu išteklių
naudojimu, vartojimo
efektyvumu, pagarba aplinkai,
ekologine kultūra ir etika, sveikos
gyvensenos plėtojimu.
1.1. Saugomos rajono teritorijos:
Veisiejų regioninis parkas.
Saugotinos rūšys, jų
išsaugojimas.
1.2.Metelių regioninis parkas.
Saugotinos rūšys, jų
išsaugojimas.
1.3. Metelių regioninis parkas.
Pažintis su ekosistemomis;
vandens, miško, pelkės.
1.4. Atliekų rūšiavimas.
1.5. Išvyka į Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centrą ir
vandens valymo įrenginius.
1.6.Sveikos gyvensenos ir asmens
higienos įgūdžių formavimas.
1.7. „Padėkime paukšteliams
žiemą“ ( lesinimas)

Atsakingi

Įgyvendinimo
terminai

Veiklos rezultatas
Atsakingas išteklių
naudojimas, antrinių
žaliavų rūšiavimas

Gegužės mėn.

Biologijos
mokytojos

Pažintis su
saugomomis
teritorijomis

Rugsėjo mėn.

Kovo mėn.
Visus metus
Klasės auklėtojai,
Sveikatos
priežiūros
specialistė
Pradinių klasių
mokytojos

Kovo mėn.
Visus metus
Žiemos laiku

Didesnis dėmesys
sveikatai, mitybai
Atsakingas požiūris į
gyvūnus

2. Ugdymas organizuojamas,
sudarant galimybes mokiniams
mokytis iš savo patirties.
2. 1. Netradicinė geografijos –
fizikos pamoka „Lietuvos
energijos gavimas ir
panaudojimas“ ( Išvyka į Kruonio
hidroakumuliacinę elektrinę.
2.2. Integruota geografijos –
biologijos pamoka „Pažinkime
savo kraštą“
2.3. Integruotas pamokų ciklas
biologija- chemija.
2.4. JMB „Kadagys“ veikla.
2.5. Technologijų pamoka
„Antrinių žaliavų panaudojimas“
2.6.Netradicinė pamoka „Orų
spėjimas pagal mūsų senolius“.
2.7. Pradinių klasių mokiniai
augins, prižiūrės ir stebės
akvariumines žuvytes ir
žiurkėnus.
2.8. Pradinių klasių mokiniai
augins prieskonines žoleles ant
palangės.
2.9. Pradinių klasių mokiniai sės
ir augins ant palangės gėlių
daigelius. Užaugintais daigeliais
puoš mokyklos teritoriją.
2.10. Netradicinė pamoka
pradinukams Metelių
regioniniame parke.
3.Mokykla turi edukacines
aplinkas mokinių praktinių
tiriamųjų darbų atlikimui,
patirtinio mokymo(si)
organizavimui, gamtosauginių,
gamtotyrinių projektų atlikimui,
žaliųjų erdvių kūrimui ir
tvarkymui.
3.1. Esamų želdinių priežiūra.
3.2. Mokyklos sodas, vaistažolių
lysvės.
3.3. Kieme įrengti Paišymo,
braižymo, raižymo ir draugiškų
žodžių rašymo lentą. Tikslas :
nekenkti medžiui, negadinti
suolų, bet savo ,,meninius”
gebėjimus panaudoti šioje lentoje.

Gegužės mėn.
G. Kanapickas

Pamoka netradicinėje
erdvėje leis pritaikyti
turimas žinias

Gegužės mėn.
I.Tarasevičienė
L. Čepulienė
A. Baranauskienė
Ž. Krivonienė
Pradinių klasių
mokytojos

Gegužės mėn.
Visus metus
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Kovo – gegužės
mėn.

Paroda. Kūrybiškumo
ugdymas.
Tradicijų puoselėjimas
ir priderinimas
šiandiena
Atsakingo požiūrio
formavimas

Pradinių klasių
mokytojos

Kovo – gegužės
mėn.

Estetinio skonio
formavimas.
Gimnazijos žaliųjų
želdinių priežiūra

Rugsėjo mėn.

Visus metus

Gimnazijos aplinkos
puoselėjimas

Gimnazijos
bendruomenė
Gegužės mėn.

Įvairesnės ir įdomesnės
edukacinės žaliosios
erdvės

4. Praktinės, projektinės,
tiriamosios veiklos
organizavimas.
4.1. Mokyklos aplinkos
bioindikatoriai.
4.2.,,Pasirinkime saugius
produktus“ išvyka į Maisto ir
veterinarijos stotį ,ištirti namuose
užaugintas daržoves.
4.3.Pradinių klasių mokiniai:
1. Atliks bandymą ir pateiks
išvadas „Kuo dirvožemiui
naudingi sliekai“.
2. Atliks bandymą ir pateiks
išvadas “Kokiomis
sąlygomis geriausiai auga
pupa“.
3. Atliks bandymą ir pateiks
išvadas „Ar galime
svogūnines gėles
užauginti be žemės“.
4.5. Medžio puošimo šventė (
prieš Kalėdas).
4.6. Integruotas projektas ,,Sveika
gyvensena ir ekologiška
kosmetika “
4.7. Projektas „Drabužiai ir
papuošalai iš antrinių žaliavų“
5. Mokinių tėvai aktyviai
dalyvauja mokyklos veikloje,
šeimose diegiamos ekologinio
gyvenimo nuostatos (rūšiavimas,
atsakingas vartojimas, sveika
gyvensena), vykdomas nuoseklus
tėvų švietimas bei plėtojamas
bendradarbiavimas į veiklą
įtraukiančiais metodais (pvz.,
akcijos, šventės, želdinių kūrimo
veiklos, mugės, bendruomenės,
asociacijos ir pan.)
5.1. Mokyklos želdinių kūrimas ir
priežiūra.
5.2. Tėvų švietimas mokinių
sveikatos klausimais.
5.3. Sportuojame kartu su
tėveliais.
5.4. Netradicinė diena „Mokomės

L. Čepulienė

Rugsėjo mėn.
Gimnazijos aplinkos
Rugsėjo mėn.

A.Baranauskienė
Pradinių klasių
mokytojos

Balandžio mėn.
Patirtis derinama su
žiniomis
Gegužės mėn.
Balandžio –
gegužės mėn.

Gimnazijos
bendruomenė
Ž. Krivonienė
L. Čepulienė

Gruodžio mėn.

Bandymai leidžiantys
atrasti ir nebijoti
eksperimentuoti
Šventinis gimnazijos
dekoras

Spalio- lapkričio
mėn.
Atsakingas požiūris į
gamtinius išteklius

Ž.Krivonienė

Gimnazijos
bendruomenė
Gimnazijos
administracija
J. Grėbliūnaitė,
A.Bagdonienė
Administracija

Spalio mėn.

Gėgužės – rugsėjo
mėn.

Sveikatos stiprinimas

Birželio mėn.

Glaudesnis ryšys su
tėvais

Spalio mėn.

kartu su tėveliais“
6. Mokiniai įsitraukia į
savanorystės veiklas, judėjimus,
akcijas, veikia, aktyviai siekdami
teigiamo poveikio aplinkai.
6.1.Išvyka ir pagalba Alytaus
gyvūnų prieglaudoje.
6.2. Akcija „Darom 2017“.
6.3. Pagalba Metelių regioniniam
parkui.
7. Mokykla dalijasi patirtimi
gamtosauginio, ekologinio
ugdymo srityse. Respublikinė
konferencija „Aplinka ugdo“.
8. Kultūrinės, meninės, sportinės,
pažintinės, praktinės, socialinės,
projektinių veiklų dienos
skiriamos mokinių ekologijos ir
aplinkos technologijų praktiniams
gebėjimams ugdyti.
8.1. Žemės diena.
8.2. Judumo savaitė.
9. Mokiniai dalyvauja mokyklos,
savivaldybės, šalies ir
tarptautiniuose renginiuose,
ekologijos, gamtos mokslų srities
konkursuose, projektuose,
edukacinėse aplinkotyros
veiklose.
9.1. Ekoidėjos gimnazijoje
konkursas.
9.2. Nacionalinis konkursas
„Žalioji olimpiada“.
9.3. Kraštotyrinis konkursas
„Tautos dvasios beieškant“
9.4. Ekologinis konkursas „Mano
žalioji palangė“
9.5. Idėjų mugės „Nuveik
sveikatos labui.lt“
9.6. Nacionalinis konkursas
„Pamoka gamtoje: svajokime
drauge“.
9.7. Rudens puokščių paroda.
9.10. Adventinių vainikų paroda
,,Kalėdų belaukiant“.
9.11. Darbelių iš antrinių žaliavų
paroda.

Atsakingo požiūrio
formavimas
A.Baranauskienė
J. Juodzevičienė
Gimnazijos
bendruomenė

Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Visus metus

Gimnazijos
administracija

Dėmesys gamtai ir
sveikatos stiprinimui

L. Čepulienė
J. Grėbliūnaitė

Kovo mėn.
Rugsėjo mėn.

A.Baranauskienė

Spalio mėn.

Akiračio praplėtimas

Ž.Krivonienė
L. Čepulienė

Balandžio –spalio
mėn.
Kovo – lapkričio
mėn.

Žinių pritaikymas

Ž.Krivonienė
Pradinių klasių
mokytojos
Ž.Krivonienė

Gyvenamosios
aplinkos pažinimas

Kovo – gegužės
mėn.

Ž.Krivonienė
Pradinių klasių
mokytojos
Ž.Krivonienė

Rugsėjo mėn.
Balandžio mėn.

Parodos

