Darnios mokyklos kūrimo kampanijos planas
Informacija apie instituciją
Ugdymo įstaigos pavadinimas

Telšių r. Žarėnų “Minijos” pagrindinė mokykla

Ugdymo įstaigos vadovas
Vardas, pavardė

Romualdas Sipavičius

El. paštas

zarenumokykla@gmail.com

Telefono Nr. 8-444-40673

Už ugdymo įstaigos dalyvavimą Programoje atsakingas asmuo
Vardas, pavardė

Alma Čirvinskienė

Pareigos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja

El. paštas

alma.cir@gmail.com

Telefono Nr. 862026736

Informacija apie dalyvius
Komandos pavadinimas

Jaunieji gamtos saugotojai

Komandos nariai
Nr.

Vardas Pavardė

Statusas (moksleivis/ė,
mokytojas/a, administracijos
darbuotojas/a tėvas/mama )

El. paštas

1.

Alma Čirvinskienė

Mokytojas/administracijos darbuotojas alma.cir@gmail.com

2.

Karolina Vičiutė

Mokinė

karolina.viciute56@gmail.com

3.

Gabrielė Liškutė

Mokinė

gliskute@gmail.com

4.

Ligita Petkevičiūtė

Mokinė

ligita15petkeviciute@gmail.com

5.

Monika Baltrimaitė

Mokinė

monikabaltrimaite@gmail.com

6.

Emilis Jančauskis

Mokinys

emilissuper@gmail.com

7.

Algirdas Lukauskas

Ūkvedis

zarenumokykla@gmail.com

8.

Vilmantas Jankauskas

Mokytojas

vilmantas.dziabs@gmail.com

Planas
Išteklių naudojimo/taupymo kampanija
(pateikite kokius išteklius ketinate tausoti; aprašykite kokius veiksmus ketinate daryti ir kokio rezultato
siekiate; kaip vertinsite pasiektus rezultatus)

1. Mokyklos pasirinkto rodiklio - elektros energijos tausojimo - gerinimo veiksmai:
1. Atliksime tyrimą „Elektros duomenų stebėjimas ir fiksavimas mokykloje“.
2. Filmukų apie elektros energijos tausojimą peržiūra.
3. Renginys „Užsikrėsk energijos taupymo virusu“ ir linksmoji viktorina „Žemė, vanduo, žmogus“.
4. Kartu su fizikos – technologijų mokytoju bei ūkvedžiu įvertinsime patalpų apšvietimo lygį.
5. Teiksime mokyklos vadovui ir mokyklos tarybai pasiūlymą mokomuosiuose kabinetuose palaipsniui kaitrines
lempas pakeisti taupiosiomis lempomis.
6. Kartu su mokiniais ir mokyklos darbuotojais įsipareigosime ir stengsimės visada išjungti nenaudojamus
elektros prietaisus mokykloje ir namuose. Vykdysime akciją “Išjunk”
2. M okyklos pasirinkto rodiklio – atliekų vartojimo mažinimo - gerinimo veiksmai:
1. Mokyklos bendruomenei organizuosime šviečiamąjį renginį apie atliekų rūšiavimą, skirtą Žemės dienai
paminėti.
2. Įrengsime mokyklos koridoriuje mokomąjį atliekų rūšiavimo punktą.
3. Skatinsime spausdinti ir kopijuoti ant abiejų popieriaus lapo pusių.
4. Viktorina „Nebūk abejingas. Rūšiuok teisingai“.
5. Dalyvavimas pilietinėje aplinkosauginėje akcijoje „Darom 2016“.
Ugdymo turinio inovacijos
(pateikite kokias ugdymo inovacijas taikysite, kokio rezultato siekiate ir kaip vertinsite pasiektus rezultatus)
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu įvairių IT įrankių panaudojimas, tiriamieji projektai, viktorinos, akcijos,
skaitmeniniai duomenų surinkimo ir analizavimo metodai.
Siekiami rezultatai —sukurti ir paskelbti projektiniai darbai, atlikti tyrimai, pravesti užsiėmimai; gebėjimų
ugdymas taupiai naudoti elektros (o tuo pačiu ir vandens) resursus ir atsakingai vartoti bei teisingai rūšiuoti atliekas.
Vertinimas — geriausių projektinių darbų ir geriausiai pasirodžiusių viktorinose apdovanojimas padėkos raštais,
atminimo dovanėlėmis, formalusis vertinimas atitinkamų pamokų metu. Mokinių darbai (statistinės lentelės, diagramos ir
jų pristatymas) vertinami pagal matematikosir IT standartą.
Iniciatyvos skirtos moksleivių įtraukimui į vietos bendruomenės kūrimą
(pateikite kokias veiklas įgyvendinsite, kokio rezultato siekiate ir kaip vertinsite pasiektus rezultatus)
Į konkrečias veiklas, nurodytas plane, įtraukiame mokinių tarybą, klasių vadovus, mokytojus, mokinius ir jų tėvus.
Siekiamas rezultatas —visos mokyklos bendruomenės inicijavimas elektros taupymo kampanijai ir atliekų
rūšiavimui.
Vertinimas —aktyviausių bendruomenės narių apdovanojimas padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.
Viešinimo planas
(pateikite kokias viešinimo priemones naudosite pristatant vykdomas veiklas)
Mokyklos internetinis tinklapis www.zarenai.lt ; mokyklos laikraštis Žara; stendai koridoriuose; rajoniniai laikraščiai
„Telšių žinios“ ir „Kalvotoji Žemaitija“.

