PROJEKTAS „GAMTA - AMŽINA DABARTIS“
2013 m. kovo-lapkričio mėn. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje
vykdomas projektas „Gamta - amžina dabartis“.
1. Informacija apie projektą

1.1. Trumpas projekto aprašymas:
Projektas skirtas mokyklos ir mikrorajono bendruomenei. Prisijungti kviesime ir
kitas Šiaulių miesto mokyklas. 2013 m . ypatingą dėmesį skirsime mūsų aplinkos švarai
ir grožiui.
Pastebime, kad vis daugiau naudojame produkcijos, kurią gaminant ir vartojant
išryškėja atliekų problema. Kas buvo nauja, vėliau tampa sena, nereikalinga. Dažnai
pakelėse, miesto nuošaliose vietose galime pamatyti išmestus maišus su
šiukšlėmis. Buitinės atliekos tampa pavojingos žmonių sveikatai, sukelia įvairių
problemų. Kokioje aplinkoje gyvensime, priklauso nuo visuomenės narių nuostatų,
vertybių bei dalyvavimo aplinkosauginėje veikloje. Labai svarbu, kad žmonės suvoktų
buitinių atliekų keliamas problemas, buitinių atliekų rūšiavimo svarbą ir patys jas
rūšiuotų.
Kiekvieno iš mūsų pareiga - padėti gamtai apsivalyti nuo šiukšlių. Jei pakeltume bent
po vieną šiukšlę, aplinka taptų daug švaresnė ir sveikesnė.
Įgyvendindami projektą ketiname praplėsti mokyklos vaismedžių ir vaiskrūmių sodą,
atnaujinti „Gyvų skulptūrų“ mini parką.
Balandžio mėnesį surengsime švaros akciją “Tvarkome aplinką“, kurioje dalyvaus visa
mokyklos bendruomenė. Birželio mėnesį organizuosime Aplinkos apsaugos dienai skirtą
akciją „Žalios planetos svajonės paukštė“, rugsėjo mėnesį minėsime dieną be
automobilio – ketiname surengti akciją “Savaitė be automobilio“.
Kartu su Asociacijos „Pabalių bendruomenė“ pirmininku G. Vyšniausku
suorganizuosime talką mikrorajono parke. Rudenį kviesime visus į talką
“Kompostuokime medžių lapus”.
Mokykloje rengsime parodą “Antrinės žaliavos – ne šiukšlės”, kurioje dalyvauti
kviesime miesto mokyklų mokinius.
Žemės dienai organizuosime renginį - “Žemė mūsų akimis”, kurio metu mokiniai
dalyvaus viktorinoje, susipažins su video medžiaga apie pavojingiausias ir
grėsmingiausias vietas mūsų planetoje.

Siekdami išvengti ne vietoje esančių šiukšlynų, parengsime ir išdalinsime skrajutes
„Neteršk gamtos“.
Ir toliau bendradarbiausime su Šiaulių rajono, Kurtuvėnų reginio parko Jautmalkės
gamtos centru, kur mūsų mokiniai dalyvaus netradicinėse biologijos ir geografijos
pamokose gamtoje.
Mikrorajono bendruomenė asociacija “Pabalių bendruomenė” atnaijins žaliąją klasę
(ketina įrengti sceną ir pastatyti suoliukų).
Apie projekto veiklas ir rezultatus nuolat skelbsime miesto spaudoje, internetinėse
svetainėse.

1.2. Projekto tikslai ir uždaviniai:
Projekto tikslas – įvairiomis formomis telkti mokyklos ir mikrorajono bendruomenę
sąmoningai ir pilietiškai aplinkosauginei veiklai.
Uždaviniai:


didinti bendruomenės narių kompetenciją aplinkosaugos srityje;



įvairiomis akcijomis, renginiais ir talkomis įprasminti aplinkos
apsaugai svarbias datas;



skatinti bendruomenės narių sąmoningumą.

1.3. Laukiami rezultatai:


Mokyklos teritorijoje atnaujintas „Gyvų skulptūrų“ mini parkas, praplėstas
vaismedžių ir vaiskrūmių sodas.



Surengtos akcijos: švaros akcija “Tvarkome aplinką“, „Žalios planetos svajonės
paukštė“, “Savaitė be automobilio“.



Suorganizuotos talkos: talka mikrorajono parke, talka “Kompostuokime medžių
lapus”.



Biologijos, geografijos pamokos Kurtuvėnų regioninio parko Jautmalkės
gamtos centre.



Surengta paroda “Antrinės žaliavos – ne šiukšlės”.



Renginys Žemės dienai - “Žemė mūsų akimis”.



Parengtos ir išdalintos skrajutės „Neteršk gamtos“.



Atnaujinta Žalioji klasė.

1.4. Projekto dalyviai: Šiaulių jaunimo mokyklos bendruomenė, mikrorajono
bendruomenė ir kitų mokyklų mokiniai.
1.5. Projekto vykdymo trukmė, vieta: Projektas bus vykdomas 2013m. kovo –
lapkričio mėn. Šiaulių jaunimo mokykloje. Projekto trukmė 9 mėn.
1.6. Projekto tęstinumas: 2014 m . tęsime pradėtą veiklą, organizuosime akcijas, talkas
kartu su mikrorajono bendruomene.
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