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Nuo 2009m. mokykla dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą
programos, Comenius mokyklų partnerystės projekte
„Green harmony“ („Žalioji harmonija“), dotacijos sutartis
Nr. LLP-COM-DP-2009-LT-00145

Projekto devizas yra: “Harmoningas buvimas su gamta
padeda harmoningai vystytis visuomenei”
Įvykdytų mobilumų skaičius –38

Projekto rezultatai publikuojami:
• http://www.europeansharedtreasur
e.eu/.
• Mūsų projekto tinklapyje
http://www.greenharmony.gen.tr/

Projekto tikslai:
•

Mokiniai, mokytojai, tėvai bei vietinė bendruomenė įgaus
naujos patirties ekologijos, aplinkos ir sveikos gyvensenos
srityse. Kadangi ekologinės pusiausvyros problema domina
visą visuomenę, mūsų tikslas yra padėti mokiniams geriau
suprasti šiuos klausimus nežiūrint į skirtingą mūsų istorinį
paveldą ar skirtingas kultūrines tradicijas, bet mums visiems
rūpi aplinkos išsaugojimas ir projektas padės atsikratyti
priešpriešos bei prietarų.

Projekto tikslai:
• Kartu su ekologine veikla, kuri apims Comenius žaliojo kampelio kūrimą

dalinantis augalais iš kiekvienos partnerių šalies, mini enciklopedijos apie
veiksmus kiekvienoje šalyje ekologijos (taršą, laukinę gamtą, vandenį,
globalinį atšilimą, 3R ir alternatyvūs energijos šaltiniai, ypač atkreipiant
dėmesį į saulės ir vėjo energiją) srityje ir nurodant konkrečius veiksmus kai
kurių problemų sprendimui, inicijuojant vietinę kampaniją vystant ekologinio
mąstymo srityje bei supažindinant vietinę bendruomenę su būtinybe kurti
ekologiškus miestus, sportinio konkurso “Žaliasis bėgimas”, kaip viešos
akcijos organizavimą, ekologinių klubų, kurie vykdys specifines veiklas net ir
po projekto pabaigos, įkūrimą, plakatų kalendoriaus, kuris akcentuos
pagrindinius ekologinius įvykius per visus metus, išleidimas ir mini žodyno
su pagrindiniais projekto šalių kalbos žodžiais sukūrimas bei internetinio
puslapio sukūrimas, kur bus talpinama informacija apie visas projektines
veiklas bei struktūrizuotas pamokas apie visus anksčiau išvardintus dalykus,
mes taip pat vystysime veiklas susijusias su nacionalinėmis tradicijomis
(religija, folklore) apie gamtos ciklus ir sudarysime lankstinuką apie augalus,
naudojamus tradicinėje medicinoje, kiekvienoje šalyje, tai skatinsime
tarpkultūrines tradicijas.

Projekto tikslai ir produktai
• Galutiniai projekto produktai: tyrimo medžiaga,

mini enciklopedija, lankstinukai, CD, plakatai
interneto puslapis su struktūrinėmis pamokomis
bus naudojami praturtinti ugdymo turinį nauju
dalyku pavadintu “praktinė ekologinės
pusiausvyros išlaikymo studija ir geri sprendimai
norint ją pasiekti”, kuris bus dėstomas anglų
kalba ir tai yra konkretus būdas mūsų mokyklose
įgyvendinti tarpdalykinio bendradarbiavimo
idėją.

