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Ekologinė abėcėlė 
 

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras (autorius Skaistė Valutienė) 

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Aplinkosaugos ir „Ţaliųjų“ idėjų įgyvendinimas profesiniame mokyme 

Priemonės tikslas 

Kryptingai ugdyti jaunosios kartos aplinkosauginę savimonę, atsakingą elgesį ir daryti geros patirties sklaidą 

ekologiniais klausimais. 

Priemonės įgyvendinimas 

Problemos analizė, bendruomenės švietimas ekologiniais klausimais, praktinių įgūdţių įgyvendinimas, 

sklaida. Veiklos įgyvendinimo šaltiniai: anketos, eksperimentas, internetas, rašytinė mokslinė literatūra.  

Ţmoniškieji ištekliai: mokyklos bendruomenė, Kelmės raj. Elvyravos pagrindinė mokykla, Kelmės miesto 

bendruomenė, ŠU doc. dr. Ingrida Šaulienė, VU doc. dr. Vytautas Račkauskas. Partneriai: Kelmės raj. SĮ 

Vietinis ūkis. Veiklos vykdomos penkti metai. Jas vykdant, sudūrėme su Kelmės miesto ir mokyklos 

bendruomenės abejingumu ekologinėms problemoms. Pasiekti norimą rezultatą padėjo bendras Kelmės 

vietinio ūkio ir mokyklos aplinkosaugininkų tikslas – ekologiškai šviesti bendruomenę. Du metus veiklą 

finansavo Kelmės rajono savivaldybė. 

Pasiekti rezultatai  

Integruota aplinkosauginė veikla vykdoma penkti metai.  Mokyklos bendruomenės nariai pagilino supratimą 

apie aplinkosaugą, naudojant informacinių technologijų pagalba buvo parengti pranešimai, lankstinukai: 

„Tvarkykime ir rūšiuokime atliekas“, „Šviesos reforma“; sienlaikraščiai. Suorganizuotos piešinių parodos: 

„Taupyk vandenį ir elektros energiją“, „Gamta veikia be baterijų“. Vyko akcijos: „Surink, surūšiuok arba 

panaudok perdirbimui“, „Taupyk vandenį ir elektros energiją“, „Gamta be baterijų“ (2009-2010), „Vėl rinkime 

baterijas!“ (2010-2011).  Konkursas „Gamtos išteklių naudojimas“, organizuotos konferencijos: „Ţmogaus 

veiklos įtaka gamtai“, „Ekologija buityje“, „Ekologinė abėcėlė“. Sukurti  mėgėjiški filmai „Ekologinės abėcėlės 

ekokronika“, „Ţinau ir tvarkau“. Vyko tyrimai: „Vandens kokybės įtaka pupelių augimui“, „Kelmės rajono 

geriamo vandens kokybė“, praktinė valandėlė „Elektros energijos taupymo patarimai“. Bendradarbiaujama su 

Kelmės savivaldybės vietiniu ūkiu. Dalyvauta  Šiaulių apskrities ir tarptautinėse mokinių mokslinėse-

praktinėse konferencijose. Įsitraukėme į Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje suorganizuotą konkursą 

„Nepirk Kalėdų. Susikurk!“. 

Sklaida - http://skaiste.wu.lt/ , http://www.kprc.lt/ , respublikinėje ir rajoninėje spaudoje. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Ugdymo procesas tapo patrauklesnis. Ugdomos bendrosios kompetencijos: mokėjimo mokytis – mokiniai 

išsikelia realius tikslus, uţdavinius ir numato tolimesnį mokymosi kelią; komunikavimo – moka surasti 

reikamą informaciją, apibendrinti ir pateikti kitiems, naudojai IKT; paţinimo – kritiškai mąsto ir daro pagrįstas 

išvadas, numato paţintinės veiklos etapus ir nuosekliai veikia; iniciatyvumo ir kūrybingumo – aktyviai ir 

kūrybiškai veikia, mąsto, drąsiai kelia idėjas, inicijuoja jų įgyvendinimą, įtraukia kitus. 

http://skaiste.wu.lt/
http://www.kprc.lt/
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Integruojami profesinio ciklo dalykai su bendrojo lavinimo,  Propaguojamas ekologinis gyvenimo būdas. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Matosi teigiami ekologinio mąstymo rezultatai – mokyklos bendruomenė noriai įsitraukia į organizuojamas 

veiklas. Teigiamas Kelmės rajono  savivaldybės poţiūris į mokyklos bendruomenės veiklą bei suteikiamas 

finansavimas. Didelis internetinės svetainės http://skaiste.wu.lt/ lankytojų skaičius (16 000), nuorodų perţiūra 

rodo, kad tai yra geros patirties pavyzdys. Bendros ekologinės veiklos su Kelmės raj. Elvyravos pagrindine 

mokykla, akcijos, konferencijos, straipsniai spaudoje atlieka didelį profesinio orientavimo darbą, populiarina 

profesinį mokymą. 

http://skaiste.wu.lt/

