PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS “RŪTELĖ”
PROGRAMOS „EKO MOKYKLA– 2020/2021“ PLANAVIMAS
1.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

EKO MOKYKLOS tikslas - darni bendruomenė, puoselėjanti gamtosaugines ir sveikatai palankesnes idėjas, pagarbą žmogui ir gamtai.
Uždaviniai
Sutelktos bendruomenės pastangomis:
 ugdyti pagarbą gamtai ir supančiai aplinkai suteikiant žinių apie gamtos išteklius bei ekologijos reikšmę;
 padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias;
 aktyviai ir atsakingai formuoti sveikatai palankesnio gyvenimo būdo pagrindus maksimaliai išnaudojant įvairius resursus.
2.

EKO MOKYKLOS KOMANDOS NARIAI

Vardas, Pavardė
Kristina Valienė
Jūratė Gedvilaitė
Diana Pinevičė
Edita Šadauskienė
Edvina Rimeikė
Simona Staniuvienė
Danguolė Norvaišienė
Augenija Vosylienė
Lolita Doviltienė
3.

Pareigos
direktorė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams
mokytoja
mokytoja
mokytoja
mokytoja
mokytoja
meninio ugdymo mokytoja

EKO MOKYKLOS VEIKLŲ PLANAS
EKO VEIKLOS

DATA

DALYVIAI

PLANUOJAMA VEIKLOS NAUDA
(kompetencijos)

RŪŠIAVIMAS
7 darbo dienų atliekų auditas „Rink, rūšiuok, pasverk, išvežk“
Įgyvendinamos rūšiavimą skatinančios iniciatyvos

Veiklos vyksta visus 12 grupių
mokslo metus, integ-

Pavyks išvengti, perdirbti ar panaudoti
atliekas antrą kartą, užtikrinsime
Puslapis 1 iš 4

1. Akcija „Surask žaliąją komposto dėžę“;
ruojamos
2. veikla „Rūšiuok atsakingai“ (visus metus);
temas.
3. aplinkosaugos projektas ,,Mes rūšiuojam“ (visus metus);
4. aplinkos švarinimo akcija „Gražinkime Lietuvą“;
5. visuotinė talka „Darom“;
6. Respublikinis projektas „Apkabinkime Žemę gerais darbais“.
Rūšiuojama ne mažiau nei 80 % ugdymo įstaigos atliekų
Vykdomos edukacijos rūšiavimo tema
Sudaromos sąlygos efektyviam rūšiavimui (konteineriai,
šiukšliadėžės)

į

savaitės

pakartotinio perdirbimo, daugkartinio
panaudojimo galimybę.
Gamtosauginė, kūrybiškumo, darnaus
vystymosi ir kt. kompetencijos

ENERGIJOS RESURSŲ TAUPYMAS
VANDUO
Vandens vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos įvairios edukacijos, projektai

Veiklos vyksta visus 12 grupių
mokslo metus, integruojamos į savaitės
temas.

ELEKTRA
Elektros suvartojimo auditas (Auditas vykdomas du kartus
metuose – rudenį ir pavasarį)
Įgyvendintos iniciatyvos, skatinančios elektros vartojimo
mažinimą

Ugdomas saikingas ir atsakingas
vandens
vartojimas,
pakartotinis
vandens panaudojimas (surenkamas
lietaus vanduo, likęs geriamasis vanduo
naudojamas gėlių laistymui ir t.t.).
Ugdomas saikingas ir atsakingas
elektros energijos vartojimas.

VARTOJIMAS
Antrinių žaliavų ir panaudoto popieriaus naudojimas veiklų metu

Veiklos vyksta visus 12 grupių
mokslo metus, integĮgyvendinamos vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos
ruojamos į savaitės
Kuriami vartojamų išteklių planai, analizuojami vartojimo įpročiai temas.

Gamtosauginė, kūrybiškumo, darnaus
vystymosi ir kt. kompetencijos

Veiklos vyksta visus 12 grupių
mokslo metus, integruojamos į savaitės
temas.

Projektinėse veiklose dalyvavę vaikai
pagilins turimas, įgis naujų žinių apie
sveikatai palankesnę mitybą, naudą
žmogaus organizmui.
Projektinės veiklos metu skatinamas
pieno produktų, daržovių, vaisių
vartojimas.

MAISTAS
Sveikos mitybos skatinimo iniciatyvos
1. Esame iniciatyvos „Sveikatai palanki ugdymo įstaiga“ nariai;
2. raginame valgyti/valgome daug vaisių ir daržovių;
3. šviežių, vietoje spaudžiamų sulčių degustacijos;
4. džioviname obuolius ir moliūgus žiemai;
5. džioviname vaistažoles ir geriame arbatas šaltuoju metų laiku;

Puslapis 2 iš 4

6. Respublikinio projekto „Sveikatiada“ veiklos, skatinančios
sveikatai palankią mitybą.

Vietos maisto produktų tiekėjai įgalina
sutaupyti lėšas maisto produktams.
Bendradarbiavimas su vietos ūkininkais
bei tamprūs ryšiai su vietos
bendruomene leidžia mėgautis rudens
gėrybėmis, supažindina su grūdinių
kultūrų įvairove.
Mokome sveikatai palankaus gyvenimo
būdo, ugdome pažintinę, gamtosauginę,
sveikatos kompetencijas.

Mokyklos valgyklos valgiaraščio analizė, rekomendacijų teikimas
Du kartus per metus atliekama valgiaraščio analizė, atsižvelgus į
vaikų, tėvų ir darbuotojų atsiliepimus koreguojamas valgiaraštis
Maisto švaistymo mokykloje tyrimas, sprendimų siūlymas
Reguliariai atliekamas maisto švaistymo tyrimas, fiksuojamas
išmetamo maisto kiekis. Vadovaujantis tyrimo rezultatais,
koreguojamas valgiaraštis.

2 kartus per metus
arba pagal poreikį)

12 grupių

Kas ketvirtį, 3 savaičių
trukmės

Mažinamas
maisto
švaistymas,
užtikrinami vaikų poreikiai, ugdoma
gamtosauginė
ir
sveikatos
kompetencija.

DARNUS MOBILUMAS
Įgyvendintos iniciatyvos, skatinančios darnų mobilumą
1. „Europos judrioji savaitė“;
2. iniciatyva „Atvažiuok į darželį paspirtuku“;
3. akcija „Diena be automobilio“;
4. respublikinė iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.
5.Europos judumo savaitė.

Veiklos vyksta visus 12 grupių
mokslo metus, integruojamos į savaitės
temas.

Gamtosauginė, kūrybiškumo, darnaus
vystymosi, darnaus mobilumo ir
saugumo-atsakingumo kompetencijos.

SVEIKA UGDYMO ĮSTAIGOS APLINKA
Aplinkai ir sveikatai palankių valymo produktų naudojama ne Veiklos vyksta visus 12 grupių
mažiau nei 60%
mokslo metus, integruojamos į savaitės
temas.

Ugdomos
sveikatai
gyvensenos kultūros
kompetencijos.

palankesnės
puoselėjimo

Ugdymo įstaigos biologinės įvairovės išsaugojimo projektas
Biologinės įvairovės darželio teritorijoje išsaugojimo projektinės
veiklos:
1. akcija „Atnaujink inkilėlį“;

Ugdomos gamtamokslinės, aplinkosaugos,
tyrinėjimo,
pažinimo,
bendradarbiavimo kompetencijos.
Puslapis 3 iš 4

2. akcija „Pasodink medį“;
3. projektas „Lesyklėlių dirbtuvėlės“;
4. akcija „Pamaitink paukštelį“;
5. darželio aplinkos puošimas pačių užaugintomis gėlėmis;
6. „Žolinčius“;
7. daržas;
8. akcija „Saugau paukštį – lipdukų ant langų atnaujinimas.
9. Paukščių maitinimas žiemą „Kokie paukščiai žiemoja
darželyje?“

Puslapis 4 iš 4

