
VISUOMENĖS APLIKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTO 

„ŽIBURYS GAMTOJE“ 

Veiklų aprašas 

 

Eil. 

nr. 

Projekto veikla Veiklos vieta Vykdymo 

data  

Veiklos rodiklis (trukmė 

val., skaičius, kiekis ir kt.) 

1. Lauko klasės įrengimas. 

 

Mokyklos 

kiemas 

2018-08-20 – 

2018-09-20 

Pagaminti 13 mobilių 

suoliukų, 

Nupirkti 1 mobilią lentą 

2. Pažintinio – rekreacinio tako 

įrengimas. 

 

Mokyklos 

kiemas 

2018-09-10 – 

2018-09-26 

Įrengti 8 m ilgio takas, su 

bent 5 skirtingos gamtinės 

medžiagos dangomis 

3. Augalijos stebėjimo stotelių 

įrengimas. 

Mokyklos 

kiemas 

2018-08-23 3 stebėjimo stotelių 

aptvėrimas 

4. Pamokų gamtoje ciklo 

parengimas. 

Mokyklos 

107 kabinetas 

2018-09-03 – 

2018-09-28 

 

 

 

 

2018-09-28 – 

2018-10-20 

Sukurti 3 pamokų planų su 

dalomąja medžiaga 

aplankai, kurie skirti 

mokytis naujai įkurtose 

edukacinėse erdvėse  

mokyklos kieme (bent po 5 

pamokas 45 min 

kiekviename aplanke) 

Praktiškai išbandytos bent 

50% aplankuose aprašytų 

pamokų, kuriose dalyvaus 

ne mažiau kaip 250 mokinių 

5. Priemonių tyrimams ir 

bandymas įsigijimas. 

Mokyklos 

204 kabinetas 

2018-09-20 – 

2018-10-09 

Įsigytos priemonės 

tyrimams ir bandymams 

(kiekiai nurodomi išlaidų 

detalizavime) 

6. Bandymų ir tyrimų aprašo 

parengimas. 

Mokyklos 

204 kabinetas 

2018-10-01 – 

2018-10-26 

 

  

 

 

2018-11-05 – 

2018-11-30 

Sukurti 2 bandymų ir tyrimų 

aplankai su dalomąja 

medžiaga skirtingiems 

klasių koncentrams (bent po 

6 tyrimus ar bandymus 

aplanke) 

Praktiškai išbandyti bent 

50% aplankuose aprašytų 

tyrimų ir bandymų, kuriuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 

250 mokinių 

7.  Mokslininko paskaita 

mokyklos pedagogams apie 

žaliųjų erdvių panaudojimą 

ugdymo procese. 

Mokyklos 

109 kabinetas 

(aktų salė), 

mokyklos 

kiemas 

2018-10-01, 

13:30 

Pravesta 4 akad. val. 

paskaita – praktinis 

seminaras, kuriame 

dalyvaus bent 20 mokyklos 

mokytojų 

8. Įrengtų erdvių pristatymas 

Šnipiškių bendruomenei. 

Mokyklos 

kiemas 

2018-09-26 Organizuotas Mokyklos 

dienos renginys (4 val.), 



kuriame dalyvaus ne mažiau 

kaip 300 mokinių ir 100 

Šnipiškių bendruomenės 

narių 

Pravestos bent 3 aktyvios 

veiklos bendruomenės 

nariams gamtamokslinių 

kompetencijų tobulinimui 

9. Organizuotas seminaras 

„Žiburys gamtoje“ Vilniaus 

miesto pradinių klasių 

mokytojams. 

Mokyklos 

109 kabinetas 

(aktų salė), 

mokyklos 

kiemas 

2018-10-30 Organizuotame 4 akad. val. 

seminare sudalyvaus ne 

mažiau kaip 25 Vilniaus 

miesto pradinių klasių 

mokytojai 

10. Projekto veiklų pristatymas 

mokyklos svetainėje. 

Mokyklos 

internetinė 

svetainė 

www.ziburio.

vilnius.lm.lt  

2018-08-20 – 

2018-11-30 

Patalpintos bent 3 

informacinės žinutės apie 

įgyvendinamą projektą 

 

http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/
http://www.ziburio.vilnius.lm.lt/

