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(85) 275 32 25 (darbo) 

 8 602 68636 (mob. tel.) 



Projekto tikslas 

 Ugdyti būsimų mokytojų – Lietuvos 

edukologijos universiteto studentų ir  

 Vilniaus miesto mokinių ekologinį 

sąmoningumą, vykdant aplinkosaugines 

veiklas.   



Projekto uždaviniai  

 Skatinti rūpintis aplinkos apsauga, 

propaguoti gamtą tausojantį gyvenimo būdą, 

rūšiuoti atliekas. 

 Pažinti ir saugoti aplinką, biologinę įvairovę, 

ugdytis gamtamokslinę kompetenciją ir 

ugdytis darnaus vystymosi nuostatą. 



Projekto veiklos  

 Organizuoti ekskursijas-seminarus gamtoje 

(žaliosiose erdvėse) siekiant pažinti Vilniaus gamtinę 

aplinką, biologinę įvairovę bei kraštovaizdžio 

savitumą. 

 Surengti nuotraukų konkursą „Aš tikrai myliu Vilnių!“  

 Organizuoti mokinių aplinkosauginių darbų 

konkursą-konferenciją. 

 

 



Projekto dalyviai 

 Vilniaus m. Žirmūnų gimnazijos mokiniai. 

 Naujininkų mokyklos mokiniai.  

 Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, 

matematikos ir technologijų fakulteto 

studentai. 



Projekto finansavimo šaltiniai 

 

 

 

 

 Vilniaus miesto savivaldybės lėšos  

 http://www.vilnius.lt/lit/Aplinkosauginio_vietimo_remimo_progra

ma/3364 

 

http://www.vilnius.lt/lit/Aplinkosauginio_vietimo_remimo_programa/3364
http://www.vilnius.lt/lit/Aplinkosauginio_vietimo_remimo_programa/3364


Projekto veiklos Žirmūnų gimnazijos 
mokiniams 

 2016 m. rugsėjo 12 – lapkričio 25 d.  



Mokymai gamtoje 

 2016 m. rugsėjo 15 d., 12:00 val.  

 Asist. Rimutė Barkuvienė, mokytojos: Vaida Gailiūnienė, 
Jolanta Bodrije; 

 Verkių regioninis parkas (teritorija prie Žirmūnų gimnazijos)  

 

 Informacija viešinama LEU GMTF Technologijų ir technologinio 
ugdymo katedros interneto svetainėje ir facebook‘e, 
koordinatorės – Miglė Pilvelytė ir Evelina Buivydaitė; Žirmūnų 
gimnazijos interneto svetainėje, koordinatorė – Vaida 
Gailiūnienė. 



Mokymai gamtoje 

 2016 m. rugsėjo 23 d., 13:00 val.  

 Asist. Rimutė Barkuvienė, lekt. L. Ringelienė, mokytojos: Vaida 
Gailiūnienė, Jolanta Bodrije; 

 Pavilnių regioninis parkas (Pūčkorių atodanga, pažintiniai takai) 

 

 Informacija viešinama LEU GMTF Technologijų ir technologinio 
ugdymo katedros interneto svetainėje ir facebook‘e, 
koordinatorės – Miglė Pilvelytė ir Evelina Buivydaitė; Žirmūnų 
gimnazijos interneto svetainėje, koordinatorė – Vaida 
Gailiūnienė. 



Edukacinis užsiėmimas „Pagaminkime 
augalų klonų patys“ 

 2016 m. rugsėjo 29 d., 13:30 val.  

 VU Botanikos sodas (Kairėnų g. 43, Informacinis centras) 

 Rasa Ryliškienė, mokytojos: Vaida Gailiūnienė, Jolanta Bodrije; 
doc. dr. Inga Kepalienė, Evelina Buivydaitė 

 

 Informacija viešinama LEU GMTF Technologijų ir technologinio 
ugdymo katedros interneto svetainėje ir facebook‘e, 
koordinatorės – Miglė Pilvelytė ir Evelina Buivydaitė; Žirmūnų 
gimnazijos interneto svetainėje, koordinatorė – Vaida 
Gailiūnienė. 



Nuotraukų konkursas „Aš tikrai myliu 
Vilnių!“ 

 2016 m. spalio 1 d. – lapkričio 15 d. vyksta 
nuotraukų konkursas;  

 2016 m.  lapkričio 25 d. apdovanojami nugalėtojai. 

 Koordinatorės doc. dr. Inga Kepalienė, Evelina 
Buivydaitė, Miglė Pilvelytė 

 

 Nuotraukos talpinamos LEU Technologijų ir 
technologinio ugdymo katedros facebook‘e 
https://www.facebook.com/techpeda/  

 Koordinatorės – Miglė Pilvelytė ir Evelina Buivydaitė 

https://www.facebook.com/techpeda/


Baigiamasis mokinių aplinkosauginių 
darbų konkursas-konferencija 

 I etapas Žirmūnų gimnazijoje (biologijos kabinetas, aktų salė) – spalio 
20 d.;  

 Mokyklose vykstančių aplinkosauginių konkursų etapų vykdytojai – 
Žirmūnų gimnazijos mokytojos: Vaida Gailiūnienė, Jolanta Bodrije, 
Daiva Kalinskienė. 

 Baigiamasis konkursas-konferencija Lietuvos edukologijos universitete 
– lapkričio 25 d. 

 Organizatorės – doc. dr. Inga Kepalienė, Evelina Buivydaitė 

 

 Informacija viešinama LEU GMTF Technologijų ir technologinio 
ugdymo katedros interneto svetainėje ir facebook‘e, koordinatorės – 
Miglė Pilvelytė ir Evelina Buivydaitė; Žirmūnų gimnazijos interneto 
svetainėje, koordinatorė – Vaida Gailiūnienė. 



Siekiami projekto rezultatai 

 Projekto dalyviai  

 žinos darnaus vystymosi dėsningumus ir jų raišką asmens, 
bendruomenės lygmeniu,  

 gebės priimti ir įgyvendinti darniam vystymuisi palankius 
sprendimus,  

 ugdysis asmens savybes, padedančias siekti geresnės 
gyvenimo kokybės,  

 ugdysis nuostatas konstruktyviai dalyvauti mokyklos ir Vilniaus 
miesto bendruomenės gyvenime ir prisidėti prie jos tobulinimo 
aplinkosaugos aspektu,  

 formuosis palankų aplinkai gyvenimo būdą bei aplinkosaugos 
vertybių nuostatas. 



Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo  

 

 

 


