
Dituvos pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas 

 „Klimatui palanki mokykla“ 

 
Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. – J. V. Gėtė. 

Aštrėjant ekologinėms problemoms ir vykstant klimato kaitos sukeltiems neigiamiems padariniams 

pasaulyje, iškyla būtinybė šviesti, edukuoti mokyklos bendruomenę, kviesti būti pilietiškais, iniciatyviais, 

būti atsakingais už savo artimosios aplinkos ir visos šalies gamtinę, ekologinę būklę, prisidėti konkrečiais 

darbais prie gamtos išteklių tausojimo, atliekų kiekio, energijos suvartojimo mažinimo, žaliųjų plotų plėtros. 

Europos sąjungos, Lietuvos ir Klaipėdos rajono savivaldybės įvairiuose dokumentuose, strateginiuose 

planuose numatytas poveikio klimatui mažinimas, žiedinės ekonomikos kūrimas, šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio mažinimas ir kt. Visa tai prisideda prie žmonių ekologinio sąmoningumo, geresnės 

gyvenimo kokybės, saugios ir švarios aplinkos kūrimo. 

Mokykla kaip organizacija ir jos darbuotojai gali suvaidinti vieną iš pagrindinių vaidmenų, kuris 

padėtų mokiniams suprasti klimato kaitos priežastis, biologinės įvairovės nykimo padarinius, kad jie galėtų 

priimti pagrįstus sprendimusir patys imtis atitinkamų veiksmų, taip pat, kad susiformuotų vertybės ir 

įgūdžiai, būtini pereinant prie tvaresnio gyvenimo būdo, žaliosios ekonomikos ir tvarios visuomenės. 

Projektas „Klimatui palanki mokykla“ apima įvairias priemones:  

1) įvairių klasių mokinių, jų artimųjų, mokyklos darbuotojų, socialinių partnerių įtraukimą į tvarias 

veiklas;  

2) ekologinio sąmoningumo, tvarumo, gamtos tausojimo, jos būklės gerinimo aspektų įtraukimas į 

įvairių dalykų pamokas, užklasinę veiklą, edukacijas, projektus; 

3) energijos suvartojimo, atliekų rūšiavimo tyrimus;  

4) biologinės įvairovės mokyklos teritorijoje tyrimus; 

5) želdinių priežiūrą, daržo-sodo plėtrą, žaliųjų palangių įrengimą;  

6) mokinių gyvenamos vietovės ar dažnai lankomos vietovės švarinimą;  

7) tinkamą atliekų rūšiavimą namuose, mokykloje ar ten, kur lankomės;  

8) bendruomenės dalyvavimą gamtosauginėse akcijose, konkursuose, olimpiadose, edukacijose, 

pažintinėse kelionėse ir pan. 

Nors esame nedidelė bendruomenė, tačiau po mažą žingsnelį gali padaryti visi, o konkretūs darbai 

bus matomi ir juntami. Susiformavę teisingi rūšiavimo įpročiai, energijos taupymas, supratimas, kad žmogus 

gali tvariai sugyventi su gamta kurs aplinką, kurioje malonu gyventi. Atėjo laikas ne tik imti iš gamtos, bet 

ir jai atsidėkoti gerais darbais. 

Laukiami visi bendruomenės nariai su idėjomis, pasiūlymais ir konkrečiais darbais. 

Projektą koordinuoja geografijos mokytoja Sigita Breslavskienė, tel. 867683741, el.p. 

info@dituvos.lt 


