
VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO REMIAMAS PROJEKTAS 

„MOKOMĖS IŠ GAMTOS“ 

 
Projektų tikslas – formuoti Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės atsakingą požiūrį į 

supančią aplinką, didinti ekologinį sąmoningumą, aplinkosauginį informuotumą ir iniciatyvumą. 

 

Lentelė. Projekto veiklų apibūdinimas 

 

Eil. 

nr. 
Projekto veikla Veiklos vieta 

Vykdymo 

data 

Veiklos rodiklis (trukmė val., 

skaičius, kiekis ir kt.) 

1. Aplinkosauginis ugdymas  gamtoje 

1.1. Ekskursija į 

Dzūkijos nacionalinį 

parką (pažintis su 

pelke). 

Dzūkijos 

nacionalinis 

parkas 

Birželio mėn. 

1 savaitė.  

4 valandų išvyka (20 mokinių, 2 

mokytojai ir 2 mokytojų 

padėjėjai). 

1.2.  Pamokos gamtoje. 

Vilniaus miesto 

atmosferos kokybės 

tyrimas: oro tarša ir 

poveikis aplinkai, 

oro kokybės 

gerinimo būdai, ką 

galiu padaryti aš? 

Vilniaus miestas Birželio -

rugsėjo mėn. 

3 valandų veiklos (20 mokinių, 2 

mokytojai ir 2 mokytojų 

padėjėjai).  

 

1.3. Kraštovaizdžio 

stebėjimo žygis į 

gamtą. Praktinės 

veiklos „Gamtos 

kuprinė“ Verkių 

regioniniame parke. 

Verkių 

regioninis 

parkas  

Birželio mėn. 

I-III savaitė.  

1 žygis. Trukmė 1,5 val., 2 

pamokos, 4 veiklos: augalų 

pažinimas, kraštovaizdžio 

apžvalga, natūralios gamtos 

spalvos ir garsai (30 mokinių, 3 

mokytojai ir 3 mokytojų 

padėjėjai). 

2. Pasaulinės aplinkos 

apsaugos dienos 

minėjimas 

2.1. Viktorina 

„Pasaulinė aplinkos 

apsaugos diena“ 

2.2. Piešinių 

konkursas 

2.3. Medelių 

sodinimas  

Verkių 

mokykloje-

daugiafunkcis 

centre 

2022 m. 

birželio mėn. 

I-II savaitė. 

3 renginiai. Kiekvieno trukmė 1 

val. (30 mokinių, 3 mokytojai ir 

2 mokytojų padėjėjai). 

Dalyvaus nemažiau nei 30 

mokinių.  

3.  Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir esamų erdvių atnaujinimas 

3.1. 

 

Prakalbinkime medį. 

Mini bibliotekėlių 

įrengimas Mokyklos-

daugiafunkcio centro 

teritorijoje. 

Verkių 

mokyklos-

daugiafunkcio 

centro teritorija 

Birželio-spalio 

mėn. 

Įrengti 5 mini bibliotekėlės 

(Medžiai miško barometrai, 

Gamtosaka miške, Eolo arfų 

melodijos, Augalai ir „aukso 

pjūvis“, Gamtos pasakojimas). 



 Prie kiekvienos bibliotekėlės 

parengtos trumpas  veiklos 

aprašymas, numatytos veiklų 

gairės mokinimas.  

3.2. Pasirinkto medžio 

globa ir edukacija 

„Medžio draugas“. 

 

Verkių 

mokyklos-

daugiafunkcio 

centro teritorija 

2022 m. 

birželio mėn. I 

savaitė 

Dalyvaus 20 mokinių, 2 

mokytojai ir 2 mokytojo 

padėjėjai. Trukmė - 1 val.  

3.3. Edukacinės erdvės 

„Voro namai“ 

įkūrimas.  

 

Verkių 

mokyklos-

daugiafunkcio 

centro teritorija 

Birželio-spalio 

mėn.  

Sukurta nauja edukacinė erdvė ir 

metodinė medžiaga mokytojui ir 

užduotys mokiniui (4 lapai).  

3.4. Metodinės 

medžiagos veiklai 

žaliojoje edukacinėje 

erdvėje rengimas ir 

sklaida, dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

Verkių 

mokyklos-

daugiafunkcio 

centro teritorija 

Birželio-spalio 

mėn. 

1 metodinė medžiaga, 6-8 lapai. 

4. Aplinkosauginiai renginiai 

4.1. Renginio „Gamtos 

terapija“ 

organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

 

Verkių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Zoom platforma 

Spalio mėn.  Dalyvaus 30 pedagogų. Trukmė 

2 val.   

4.2. Aplinkosauginio 

švietimo renginys 

ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo 

ugdymo (išskyrus 

suaugusiųjų 

mokyklas), 

neformaliojo vaikų 

švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo mokymo 

įstaigoms. 

Verkių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras  

Zoom platforma 

Lapkričio mėn.  Dalyvaus 30 pedagogų. Trukmė 

2 val. 

5. Vietos bendruomenės įtraukimas  

5.1. Vietos 

bendruomenės 

įtraukimas į 

aplinkosaugines 

veiklas (edukacinių 

erdvių kūrimas, 

seminarai, parodos). 

Verkių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Spalio mėn.  Nemažiau nei 50 vietos 

bendruomenės narių įtraukimas. 

6. Organizuoti mokinių kūrybinių darbų gamtos tema parodas, projekto pristatymus. 



6.1. Nuotraukų virtuali ir 

stacionari paroda: 

Rasakilos 

(Alchemilla) 

portretas Vilniaus 

mieste 

 

Verkių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Spalio mėn.  Nuotraukų virtuali ir stacionari 

paroda: Rasakilos (Alchemilla) 

portretas Vilniaus mieste.  

Parodą rengia - 20 mokinių, 2 

mokytojai ir 2 mokytojų 

padėjėjai. 

Trukmė – 2 savaitės. 

6.2. Projekto pristatymas 

mokyklos 

bendruomenei ir 

partneriams. 

Verkių 

mokykloje-

daugiafunkcis 

centre 

2022 m. 

gegužės mėn.  

IV savaitė 

1 val. 

7. Projekto viešinimas 

7.1. Veiklų aprašų 

rengimas ir 

skelbimas internete. 

Refleksijos. 

 

Verkių 

mokykloje-

daugiafunkcis 

centro interneto 

svetainė 

2022 m. 

birželio-

lapkričio mėn.   

Aprašytos įgyvendintos veiklos.  

7.2. 7.2. Kiekvieno 

mėnesio pabaigoje 

detalų kito mėnesio 

veiklos planą teikti 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Aplinkos apsaugos ir 

želdinių tvarkymo 

poskyriui 

 2022 m. 

birželis-spalis 

Kiekvieną mėnesį 

7.3. Projekto 

apibendrinimas, 

refleksija, rezultatų 

ataskaitos 

parengimas 

Verkių 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

2022 m. 

lapkričio mėn.   

Parengiama projekto rezultatų 

ataskaita. 

 

Projekto veiklų aprašymas ir laukiami rezultatai 

 

1. Aplinkosauginis ugdymas  gamtoje.  

1.1. Pažintinė praktinė veikla Dzūkijos nacionaliniame parke, kur mokiniai pamatys vieną 

įspūdingiausių Lietuvos kaimų – Zervynų etnografinį kaimą bei medinę architektūrą, Ūlos „Akies“ 

šaltinį, etnografinę dzūkų sodybą Marcinkonyse. Taip pat išsiaiškins kaip atsiranda ir vystosi pelkė, 

tiriamas pelkės durpių klodas, vanduo, augalų paplitimas pelkėje. 

1.2.  Pamokos gamtoje. Vilniaus miesto atmosferos kokybės tyrimas: oro tarša ir poveikis 

aplinkai. Šia veikla siekiama išsiaiškinti Vilniaus miesto oro kokybę, nustatyti oro taršos šaltinius ir 

jų poveikį aplinkai. Puikus oro taršos indikatorius – kerpės. Mokiniai ieškos kerpių ir pagal jas 

mokysis nustatys skirtingų Vilniaus miesto vietų užterštumą. Numatoma parengti tyrinėtų Vilniaus 

mikrorajonų žemėlapį - Vilniaus oro tarša.  



1.3.  Kraštovaizdžio stebėjimo žygis į gamtą. Praktinės veiklos „Gamtos kuprinė“ Verkių 

regioniniame parke. Praktinių veiklų metu „Gamtos kuprinė“ mokinai galės labiau susipažinti su šalia 

Mokyklos-daugiafunkcio centro esančiu Verkių regioniniu parku. Čia numatomi įvairūs praktiniai 

užsiėmimai: upelio vandens tyrimai, orientavimosi gamtoje pratybos, drugelių pasaulio pažinimas, 

fotografijos pamokos, praeities pėdsakų tyrinėjimai, susitikimas su žolininke, medžių prakalbinimas, 

miško ir pievos muzika, susipažinimas su Verkių kultūros ir gamtos paveldu ir kt. Edukacinių išvykų 

ir pamokų gamtoje tikslas – ugdyti meilę gamtai, per įdomias patirtis ir pojūčius skatinti didesnį 

krašto pažinimą, o kartu ir atsakomybę už gamtos įvairovės išsaugojimą. Formuoti gamtojautos 

principus, padėti suprasti lokalių ir globalių aplinkos procesų (tarpusavio sąveikos tarp gamtos, 

kultūros ir socialinio – ekonominio vystymosi) reikšmę, propaguoti aplinkai draugišką elgseną, 

didinti aplinkosauginį sąmoningumą. 

 

2. Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos minėjimas 

2.1. Viktorina. 5-10 klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena“. 

Viktorina skirta mokinių patirtiniam gamtos pažinimo ugdymui bei įgytos informacijos per pamokas 

įsisavinimui.  

2.2. Piešinių konkursas. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams, Mokyklos-

daugiafunkcio centro kieme organizuojamas piešinių konkursas. Išrenkami labiausiai aplinkosaugos 

problematiką atspindintys kūriniai. Konkursas –  patraukli ugdymosi forma mokiniams, kai 

sužadinamas vaikų noras ne tik domėtis gamta, bet ir įgyti apie ją naujų žinių, tokiu būdu ugdoma 

vaikų ekologinė savimonė ir elgesio gamtoje kultūra.  

2.3. Medelių sodinimas. Medelių sodinimas. Taip norima prisidėti prie švaresnio ir žalesnio 

Vilniaus miesto. Šia veikla siekiama taip pat skatinti mokinius domėtis medžių nauda žmogui ir 

gamtai, oro tarša, kaip mes galime prisidėti prie jos mažinimo sodindami medžius. Siekiama kuo 

labiau įtraukti bendruomenės narius, tai pat skatinama kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, domėtis 

Vilniaus mieste augančiais medžiais, tyrinėti gamtinę medžiagą, užsiimti aktyvia gamtamoksline 

veikla.  

       

3. Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas ir esamų erdvių atnaujinimas 

3.1. Prakalbinkime medį. Mini bibliotekėlių įrengimas Mokyklos-daugiafunkcio centro 

teritorijoje. Mokyklos-daugiafunkcio centro teritorijoje, bus įrengtos mini bibliotekėlės - 

„Prakalbinkime medį“, kurios bus daugiau skirtos pažinti medžius, tyrinėti juos ir jų supančią aplinką. 

Numatoma parengti metodinę medžiagą - užduotis mokiniams. Pateikiamas QR kodas, kur smalsūs 

mokiniai galės sužinoti daugiau apie nagrinėjamą temą.  

3.2. Pasirinkto medžio globa ir edukacija „Medžio draugas“. Arti Mokyklos-daugiafunkcio centro 

teritorijos įsipareigojame globoti medį - „Aš medžio draugas“. Šalia jo  numatoma įrengti medžio 

aprašymą, edukacinį žaidimą. 

3.3. Edukacinės erdvės „Voro namai“ įkūrimas. Siekiant plėsti pažintinį taką, numatoma įkurti 

naują edukacinę erdvę „Voro namai“. Čia mokiniai galės susipažinti su vorų įvairove, jų svarba 

ekosistemai. Taip bus galima išsiaiškinti, kodėl daugelis žmonių bijo vorų.  

3.4. Metodinės medžiagos veiklai žaliojoje edukacinėje erdvėje rengimas ir sklaida, dalijimasis 

gerąja patirtimi. Metodinė medžiaga apie Rasakilą (Alchemilla), metodinė medžiaga 5 mini 

bibliotekėlėse (Medžiai miško barometrai, Gamtosaka miške, Eolo arfų melodijos, Augalai ir „aukso 

pjūvis“, Gamtos pasakojimas). Kiekvienoje bibliotekėlėje bus metodinė medžiaga, kurios apimtys 1-

2 puslapiai (metodinė medžiaga mokytojui ir mokiniui. 



Įkurtose edukacinėse erdvėje mokiniai galės gamtos pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos, 

geografijos ir biologijos pamokų metu mokytis natūralioje aplinkoje. Mokiniams bus sudaryta 

galimybė stebėti, tyrinėti ir pažinti gamtą, bei mokytis apibendrinti savo pastebėjimus. Taip pat, šios 

veiklos tikslas yra paskatinti mokinius ir jų tėvus kuo dažniau vaikščioti pėsčiomis ir stebėti pakeliui 

augančius medžius, jų įvairovę, pokyčius skirtingais metų laikais, jais grožėtis, įamžinti. 

 

4. Aplinkosauginiai renginiai 

4.1. Renginio „Gamtos terapija“ organizavimas ir įgyvendinimas. Siekiant dalintis sukaupta 

metodine patirti, skatinat mokyklas, kurios ugdo specialiųjų ugdymosi poreikius turinčius mokinius, 

labiau bendrauti ir bendradarbiauti numatomos atviros pamokos – „Gamtos terapija“.  

Įgyvendintų veiklų pristatymas, probleminių klausimų kėlimas: kaip įtraukti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius į aplinkosaugines veiklas; kokios ugdymo formos ir veiklos pačios 

tinkamiausios?  

4.2. Aplinkosauginio švietimo renginys ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo (išskyrus 

suaugusiųjų mokyklas), neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokymo įstaigoms. Organizuojamas aplinkosauginis švietimo renginys ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų mokyklas), neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokymo įstaigoms, viešinimo renginys, „Aplinkosauginis ugdymas specialiųjų 

poreikių turinčiose mokyklose“ skirtas projekto veiklų sklaidai ir dalinimusi gerąją visuomenės 

aplinkosauginio švietimo patirtimi su kitomis mokyklomis. Parengiama metodinė medžiaga 

(PowerPoint prezentacija) ir Zoom platformoje ji pristatoma mokytojams. Keliami diskusiniai 

klausimai, labiau įtraukti mokinius į aplinkosaugines veiklas, gyventojų vartotojišką kultūrą padedant 

ugdytis aplinkai draugiškas vertybines nuostatas ir atsakingai veiklai. 

 

5. Vietos bendruomenės įtraukimas  

5.1.Vietos bendruomenės įtraukimas į aplinkosaugines veiklas (edukacinių erdvių kūrimas, 

seminarai, parodos). 

 

6. Organizuoti mokinių kūrybinių darbų gamtos tema parodas, projekto pristatymus. 

6.1. Nuotraukų virtuali ir stacionari paroda: Rasakilos (Alchemilla) portretas Vilniaus mieste. Šios 

veiklos tikslas – praktiškai pažinti paslaptingą augalą, fiksuoti jo grožį fotografijose ir mokytis saugiai 

elgtis gamtoje. Virtuali paroda bus talpinama mokyklos svetainėje. 

6.2. Projekto pristatymas mokyklos bendruomenei ir partneriams. 

  

7. Projekto veiklų viešinimas, apibendrinimas, refleksija, rezultatų ataskaitos rengimas.  

7.1. Veiklų aprašų rengimas ir skelbimas internete. Refleksijos. 

7.2. Kiekvieno mėnesio pabaigoje detalų kito mėnesio veiklos planą teikti Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriui 

7.3. Projekto ataskaitos rengimas. Šios veiklos tikslas – parengti projekto rezultatų ataskaitą. Bus 

renkami projekto veiklų aprašai ir rengiama ataskaita. Ataskaita pateikiama Vilniaus miesto 

savivaldybei, informacija talpinama socialinių tinklų paskyrose ir internetinėje svetainėje. 

 

____________________ 


