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Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education FEE) Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo kampanijoje
„Mažiau šiukšlių“ (angl. „Litter less“ Campaign). Pagrindinis kampanijos
siekis – skatinti ekologinį sąmoningumą šiukšlinimo klausimais vietos
aplinkoje ir bendruomenėje, didinti moksleivių žinias ir praktinius įgūdžius
kaip tinkamai tvarkyti atliekas, bendradarbiauti su kitomis švietimo
įstaigomis propaguojant švietimą darniam vystymuisi (ŠDV) ir įtakoti kitus
komunikuojant multimedia priemonėmis ir kitais kanalais.
Vertinimo rodiklis: perdirbamo popieriaus kiekis
Projekto tikslas ir uždaviniai:
mažinti šiukšlių kiekius ir įtakoti ilgalaikius moksleivių elgesio pokyčius;
skatinti rūšiuoti atliekas;
išsiaiškinti popieriaus vartojimo ypatumus mokykloje.
Ada Bastienė, dailės vyr. mokytoja;
Esmeralda Butrimaitė, geografijos vyr. mokytoja;
Juozas Lingys, technologijų mokytoja metodininkė;
Sotera Martusevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Mijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Aiva Raciuvienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė;
Asta Sakutienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Lama Šikšniutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
1-10 klasių mokiniai.
Julija Šližienė, geografijos mokytoja metodininkė
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla

 Susitikimas su Kretingos komunalininko atstovais ,,Ar mokame rūšiuoti“
 Dalyvavimas aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam“.
 Dalyvavimas projekte ,,Kamštelių vajus“.
 Projekto ,,Atliekos-ne šiukšlės“ pristatymas mokyklos bendruomenei.
 Edukacinė veikla ,,Mokinys mokiniui“.
 Išsiaiškinti popieriaus vartojimo ypatumus mokykloje.
 Racionalaus popieriaus vartojimo programos parengimas. Dėžių, skirtų popieriaus rūšiavimui, pastatymas
kampanijoje dalyvaujančiose klasėse.
 Integruota matematikos, gamtos ir žmogaus, lietuvių kalbos, geografijos, technologijų pamoka
,,Popieriaus vartojimas“ .
 Savo elgesio pokyčio fiksavimas. Lentelė ,,Popieriaus vartojimas“ veiklos pradžioje ir pabaigoje“.
 Darbelių iš popieriaus atliekų paroda.
 Medžių puošimo šventė.
Numatomas rezultatas, tęstinumas

Vykdant projekto veiklas bus skatinami mokinių elgesio pokyčiai tvarkant atliekas ir šiukšles; mokiniai
sužinos ir ugdysis praktinius įgūdžius, kaip rūšiuoti šiukšles, tinkamai tvarkyti atliekas; pagerės mokyklos
atliekų tvarkymo sistema. Bus bendradarbiaujama su kitomis mokyklomis, siekiant pasidalinti geros
praktikos pavyzdžiais.
Informacija apie
projektą

Mokyklos svetainė
http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2

