
PATVIRTINTA 

                     Vilniaus agroekologijos mokymo centro 

 direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. 

 įsakymu Nr. V1-24 

VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRAS 

PASAULINĖS ŽEMĖS DIENOS PROGRAMA 

1.  TEMA. Pamokų ir veiklų ciklas, skirtas Pasaulinei Žemės dienai  

2. DALYVIAI: 5-8, 11-12 kl. mokiniai 

3. TIKSLAS: Atkreipti dėmesį į aplinką, klimato atšilimo keliamas problemas, neatsakingą 

vartojimą, bei skatinti kiekvieną mokinį prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. 

4.  UŽDAVINIAI: 

o Atkreipti ypatingą dėmesį į globalines problemas ir neatsakingo žmonių vartojimo 

pasekmes; 

o Skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, bei lavinti mokinių kūrybinius ir 

meninius gebėjimus.  

FORMA: Nuotolinis renginys bendradarbiaujant su Juodšilių Šilo gimnazija - protų kovos. 

Pranešimų globalines aplinkos problemas pristatymai ir diskusijos, virtualūs turai, dalyvavimas 

aplinkosauginėje konferencijoje "Įdomioji ekologija", akcija ,, BŪK MADINGAS – PAKELK 

ŠIUKŠLES“.  

5. LAIKAS: 2022 m. kovo 17 d. – 2022 m. kovo 31 d. 

6. TURINYS: 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Laikas Atsakingi asmenys 

1. Programos rengimas  Iki kovo 16 d. Asta Raulinaitytė  

 

2. Dalyvavimas aplinkosauginėje 

konferencijai ,,Įdomioji ekologija“ 

 

kovo 17 d 

(nuotoliniu būdu 

dalyvauja 8 kl. 

mokiniai)  

kovo 21-24 d. 

nuotoliniu būdu 

dalyvauja 11-12 kl. 

mokiniai). 

Asta Raulinaitytė 

Povilas Bolesinovas 

3. Nuotolinis renginys 

bendradarbiaujant su Juodšilių Šilo 

kovo 21d.  

(nuotoliniu būdu 

Asta Raulinaitytė 

Povilas Bolesinovas 



gimnazija - protų kovos ,,Mano 

Žemė“ 

 

dalyvauja 8 kl. 

mokiniai) 

4. Virtualaus muziejaus lankymas 5-6 

kl. (virtualus turas po Tado 

Ivanausko muziejų). 

kovo 21 - 22 d. 

(gamtos ir žmogaus 

pamokų metu) 

Asta Raulinaitytė  

 

5. Pranešimų pristatymai ir diskusijos 

,,Globalinės aplinkos problemos ir 

sprendimo būdai“ 

kovo 21-31 d.  

(11-12 kl. 

mokiniai). 

Asta Raulinaitytė  

 

6. Akcija ,,BŪK MADINGAS – 

PAKELK ŠIUKŠLES“  

kovo 21-31 d.  Asta Raulinaitytė, 

5-8 klasių vadovai   

 

     7. 5-8 kl mokinių interaktyvi 

fotografijos paroda ,,Mano Žemė“  

nuo kovo 23 d.  Asta Raulinaitytė, 

fotografijos būrelio 

mokinių grupė  

 

8. Aprašymas apie įvykusias veiklas 

mokyklos internetiniame puslapyje 

iki kovo 29 d. Asta Raulinaitytė,  

Povilas Bolesinovas 

 

 

           

 

REZULTATAI: 

 

Daugiau mokinių jaučia atsakomybę dėl Žemės išsaugojimo ateities kartoms; 

Švaresnė gyvenamoji teritorija; 

Patobulinti bendravimo įgūdžiai bendrų užsiėmimų metu. 

 

Parengė: biologijos mokytoja Asta Raulinaitytė  


