TARPTAUTINĖ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ
PROGRAMA
Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla nuo 2005 – 02 – 22 dalyvauja tarptautinio
Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation for Enviromental) gamtosauginių mokyklų –
aplinkosauginį sąmoningumą ir demokratiją skatinančioje programoje, kuri suteikią puikią
galimybę ugdyti moksleivių sąmoningumą, kūrybiškumą, pilietiškumą mokykloje.
Pagrindinis fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas,
XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus žmones per formalų ir neformalų
švietimą.

Gamtosauginių mokyklų programoje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Programos dalyviai,
įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis
apdovanojimas suteikiamas vieneriems metams. Gamtosauginės mokyklos programą Kelmės
„Aukuro“ vidurinėje mokykloje koordinuoja biologijos mokytoja metodininkė Danutė Butkuvienė.

Už nuopelnus vykdant gamtosauginių mokyklų
programą mūsų mokykla 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 metais apdovanota Žaliąja vėliava.

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS
Mūsų mokykla žalia.
Ne spalva tai, tai jau ne.
„Žalias“ mūsų supratimasTuri būt pasaulis tyras.
Medžių daugel pasodinom,
Lai mokyklą puošia jie,
O kad džiugintų ir klausą,
Paukščiams ėmėm namelius daryt.
Bet sodinti neužtenkaReikia saugot, ką turi.
Tad ant lapo dviejų pusių
Prašoma rašyt mokykloj mūsų.
Vien taupyti nepakankaReik tausoti, ką turi.
Kas balandį traukiame visi į talką
Ir pušyną Kelmės baigiam sutvarkyt.
Kai tiek šiukšlių surūšiuoji,
Jau nekils ranka išmest.
Kas atliko- antrą kartą
Vėl atgimsta šiukšlės daiktuose.
Jais mokyklą puošiam,
stebinam draugus, mamasNuostabiausi stendai ar puodeliai
Gimsta mūsų galvose.
Kaip rūšiuot šiukšles mus moko
Ne tik žodžiais, o vaizdu.
Esam buvę sąvartyne
Mes ne kartą, net ne du.
Mūsų mokykla žalia.
Ne spalva tai, tai jau ne.
Žalią vėliavą mes keliam,
Ateitį tik švarią regim.

Aplinkosauginio tyrimo Kelmės Aukuro pagr. mokykloje 2020 m.
rezultatai.
Aplinkosauginio tyrimo tikslai:
 Padėti mokiniams ir bendruomenei suprasti įvairių procesų įtaką.
 Padėti nustatyti, ko mokykla turi siekti pirmiausia.
Į 20 klausimų atsakė 125 respondentai
(5-8 klasių 95 mokiniai, 22 mokytojai, 8 kiti darbuotojai)

1. Ar vienkartinės kaukės sukelia šiukšlinimo
problemų gatvėse?
Ne
14%

Taip
86%

2. Ar daugkartinės kaukės yra veiksmingos?
Ne
42%
Taip
58%

3. Ar vienkartinės panaudotos apsaugos
priemonėms (pirštinės, kaukės) gali būti
perdibtos?
Taip
25%

Ne
75%

4. Ar per pastaruosius 3 mėn. žiūrėjote
reportažą, klausėte paskaitą apie atliekų
rūšiavimą?
Ne
30%

Taip
70%

5. Ar sugedusius elektros prietaisus taisote, o
nepasisekus sutaisyti atiduodate perdirbimui?
Ne
42%
Taip
58%

6. Ar namuose rūšiuojate
popierių, plastiką, stiklą?
Ne
12%

Taip
88%

7. Ar savo sodyboje, sode gaminate
kompostą?
Ne
43%
Taip
57%

8. Ar dažniausiai valgote Lietuvoje užaugintus
vaisius ir daržoves?
Ne
18%

Taip
82%

9. Ar jūsų šeimoje perkant maistą svarbiausias
veiksnys yra produkto sudėtis?
Taip
30%

Ne
70%

10. Ar jūsų šeimoje perkant maistą
svarbiausias veiksnys yra produkto kaina?
Taip
30%

Ne
70%

11. Ar Jums skanus sveikuoliškas maistas?
Ne
54%

Taip
46%

12. Ar valgote pusfabrikačius?
Ne
61%

Taip
39%

13. Ar mėgstate greitą maistą?
Ne
31%

Taip
69%

14. Ar vartojate gazuotus gėrimus?
Ne
28%
Taip
72%

15. Ar savo darže, sode užsiauginame
daržoves, vaisius, prieskonius?
Ne
10%

Taip
90%

16. Ar šiltnamiuose reikia šildymo ir dirbtinio
apšvietimo?
Taip
10%

Ne
90%

17. Ar šiandien jau valgėte daržovių ar
vaisių?
Ne
57%

Taip
43%

18. Ar kasdien valgote daržovių ir vaisių?
Ne
32%

Taip
68%

19. Ar per pastaruosius 3 mėn. žiūrėjote
reportažą, klausėte paskaitą apie mitybą?
Ne
40%
Taip
60%

20. Kiek gramų per dieną reikia suvalgyti
vaisių, daržovių? Ats. 400-500 gramų
Taip
40%

Ne
60%

Išvados
1. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos bendruomenė supranta rūšiavimo svarbą
bei būtinybę. 88 % respondentų rūšiuoja popierių, plastiką, stiklą, 58 % elektros
prietaisus, 57 % gamina kompostą.
2. Dauguma apklaustųjų suvokia apsaugos priemonių paskirtį ir padarinius pandemijos
metu.
3. Per pastaruosius 3 mėnesius ¾ bendruomenės žiūrėjo reportažus, klausėsi pastaitų
apie atliekų rūšiavimą ir sveiką mitybą.
4. 90 % respondentų savo soduose užsiaugina daržoves ir vaisius, o kasdien juos valgo
68 % žmonių.
5. Tik 30 % šeimų skaito perkamo maisto produktų etiketes.
6. Deja, net 72 % apklaustųjų vartoja gazuotus gėrimus.

