
JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

 

TARPTAUTINĖS  KAMPANIJOS „MAŽIAU ŠIUKŠLIŲ“ 2016-2017 M. M.  

ATASKAITA 

 

Ataskaitos punktai: 

 

Laukelis:    Country  ( Lithuania) 

 

Campaign year: (2016-2017 metai) 

 

Name of School  („Ąžuoliuko“ mokykla) 

 

Please write one success story from the Campaign (Max. 150 words)  .  

trumpai apibūdinama (iki 150 žodžių) viena sėkmės istorija kampanijoje - sėkmingiausia veikla, 

akcija, ar pan.  

Sėkmingiausia veikla 

Dalyvavimas projekte labai naudingas  ir rezultatyvus. Visos veiklos, akcijos buvo sėkmingos. 

Kampanijos pradžioje organizavome ekologinę šventę  „Žaliuoju taku“. Dalyvavo visa mokyklos 

bendruomenė, tėvai, mūsų partneriai – miškininkai. Vaikai parodė pamokantį spektaklį 

„Gyvenkime žemėje, kurioje bus mažiau šiukšlių“, mokė rūšiuoti atliekas, parodė  kokias šiukšles į 

kokį konteinerį mesti. Visos grupės į šventę atėjo sukūrusios po  kampanijai skirtą kodeksą, iš jų 

sukūrėme „Kodeksų kodeksą“. Miškininkai padėkojo už gerus darbus švarinant aplinką, už meilę 

gamtai, pagyrė už iniciatyvą rūšiuoti atliekas ir dalyvavimą šioje kampanijoje.  Pakvietė tvarkyti 

miško aikštelių, žiemą padėti žvėreliams, pavasarį-sodinti medelių.  Metų eigoje visa tai 

įgyvendinome. Tėveliai organizavo foto nuotraukų parodą mokykloje „Žaliuoju taku“. Mokykloje 

pastatėme  atliekų rūšiavimo konteinerius ir pasižadėjome rūšiuoti šiukšles, mažinti jų kiekį 

panaudojant žaidimams, darbeliams antrines žaliavas. Labai sėkmingas renginys ir kartu 

kampanijos pradžios akcentas.   

Please describe briefly about your 7 step activities. (Max. 200 words)  

Trumpai, iki 200 žodžių, apibūdinti savo 7 žingsnelius įgyvendinant kampaniją. 

7 žingsneliai įgyvendinant kampaniją.  

Mokyklos gamtosauginis komitetas organizavo kampanijos „Mažiau šiukšlių“ veiklą, siūlė įdomias 

idėjas, kurias įgyvendinome. Atlikome auditą: trūksta mokykloje šiukšlinių, ne labai taupomas 

popierius, tačiau išaiškėjo, kad dauguma vaikų labai sąmoningi,  puikiai supranta, kad šiukšlinti 

negalima ir ragina vieni kitus nešiukšlinti. Sudarėme veiksmų planą ir jį įgyvendinome. 

Dalyvavome konkursuose, akcijose, parodose gamtosaugos ir ekologijos temomis. Lapkričio 24 

dieną vyko ekologinė šventė  ir foto nuotraukų paroda „Žaliuoju taku“. Medžių puošimo šventė 

„Kalėdiniai varpeliai“, panaudojant antrines žaliavas. Vaikų, tėvų, pedagogų darbelių paroda iš 

antrinių žaliavų „Gyvūnijos pasaulyje“. Gamtosauginė akcija -popieriaus taupymo savaitė „Aš galiu 

taupyti popierių“. Renginys „Mūsų žemė – ji viena ir nepakartojama“, skirtas Žemės dienai 

paminėti.  Bendradarbiavome su Europos (Estijos, Latvijos bei Lietuvos) darželiais: keitėmės 

gėlėmis, sukurtomis iš antrinių žaliavų.  Kelionė į mišką „Į mišką- nešiukšlinti, bet sodinti medelių“ 

įtraukiant bendruomenę, socialinius partnerius. Mokyklos akcija „Rūšiuok atliekas – ilgink planetos 

gyvenimą“ vyko visus metus, mokykloje taip pat yra dėžės, skirtos panaudotoms baterijoms 



surinkti.  Gegužės 17 dieną gamtosauginė visuotinė veiksmo diena  „Gražu, švaru ir gera“ dalyvavo 

vaikai, tėvai, mokyklos bendruomenė, bendradarbiaujant su Estijos, Latvijos, Lietuvos darželiais. Ši 

diena parodė, kad dalyvavimas kampanijoje buvo prasmingas, visi nuoširdžiai dirbo:  tvarkė 

mokyklos aplinką, sodino gėles, vežė smėlį, šlavė takus, rinko šiukšles.  Apie kampanijos metu 

atliktus darbus, veiklas, akcijas informuodavome tėvus, mikrorajono gyventojus, rašėme 

straipsnius, talpinome savo internetinėje svetainėje azuoliukas.com . Džiaugiamės, kad pavyko 

bendradarbiauti su Europos šalimis. 

Select one criteria that you chose at the beginning of the Campaign  

Pasirenkamas vienas iš 4 rodiklių.  

Rodiklis privalo būti toks pat, kaip ir kampanijos pradžioje. 

 

1 rodiklis. Šiukšlių, rastų mokyklos aplinkoje, kiekis kampanijos pradžioje ir pabaigoje 

(kilogramais), procentinis pokytis. 

 

Amount in kilogrammes (Kg) at the end of the Campaign  

Nurodomas pasirinkto rodiklio kiekis (kilogramais) kampanijos pabaigoje 

 

5 kg. 

 

Please upload 2 to 3 pictures from the Campaign  

Prisegamos 2-3 kampanijos veiklų nuotraukas ( nuotraukos nusiųstos)  

 

Link to the movie (if you created any) 

Galima pateikti nuorodą į video filmuką youtube, vimeo (jei filmukas buvo kurtas) 

 

Filmukas „Žaliuoju taku“ 

https://www.youtube.com/watch?v=gFea7f1n_hA 

 

Viską užpildžius, spaudžiama      submit 

 

 

Paruošė: 

„Ąžuoliuko“ gamtosauginės mokyklos programos koordinatorė   Inga Krikštanienė 


