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Tiriamoji veikla pamokoje.

Faktų analizė , diskusija, problemų 
sprendimas, eksperimentas

Tarptautinis Baltijos jūros projektas

Erasmus+ “Energijos santarvė ir klimatas”

Erasmus + „eTwinning projektas“

Konkursai, 

olimpiados, 

konferencijos
Bendradarbiavimas su VDU, VGTU, 

netradicinės aplinkos

Metodai

Priemonės Rezultatai



Projektas

Pamoka

GMU

Integracinė 
pamoka

Neformalusis 
ugdymas

Respublikinis 
projektas

Tarptautinis 
projektas

Mūsų 
eksperimentas

Žmogaus 
sveikata

Baltijos jūros 
projektas

Žalioji 
olimpiada

Pažink keturias 
gamtos stichijas

Sveika 
gyvensena



GMU pamoka • Nuo 1970 m. mokslininkai 
išmoko išgryninti DNR, jos 
molekulėje tarp daugelio kitų  
„atrasti“ rūgimo geną ir jį klonuoti 
– įterpti į kitą organizmą.

Faktai

• Ar genetiškai modifikuotų 
produktų vartojimas ateityje 
galėtų sukeisti žmogaus DNR?

Diskusija

• Analizuojama bakterijų kultūros 
auginimo schema.

Sprendžiame 
problemas

Mokiniai 
 renkasi, kokius bandymus ir

eksperimentus atliks,

 projektuoja bandymo eigą ir

galimus rezultatus,

 analizuoja, kodėl bandymas

nepavyko.

 Analizuoja mokslinius faktus,

 Diskutuoja ir projektuoja galimą

šių žinių pritaikomumą. Pvz.:

genų inžinerija



Vykdomi tiriamieji darbai:
- Oro kokybės įvertinimas kerpių testu;
- Oro kokybės vertinimas klevo juodulių testu;
- Eglių ir pušų spyglių testas;
- Aplinkos teršimo automobilių išmetamomis medžiagomis 
įvertinimas;
- Dulkėtumo nustatymas ore;
- Dirvožemio tyrimai; 
- Mikrobiologiniai tyrimai;
- Aplinkos tyrimai:

- Grūdinių kultūrų atsparumo sausrai tyrimas
- Įžeminimo įtaka sėklų daigumui ir augalų augimui
- Rūgščiųjų kritulių įtaka sėklų dygimui
- Žolelių arbata – mūsų miškų turtas
- Punios šilo vertė, dabartis ir ateitis



Mokinių organizuojamos veiklos

■ Konkursas – protmūšis „Gamtos 
labirintuose“, skirtas Prienų rajono  
8 kl. mokiniams 

■ Tarptautinė integruota anglų kalbos 
– aplinkotyros konferencija „Atgal į 

gamtą“ „Atgal į gamtą“.



Tarptautinė anglų 
kalbos –

aplinkotyros 
konferencija

„Atgal į gamtą“

Vyksta Prienų 
„Žiburio“ 

gimnazijoje 
gegužės mėn. 



Tarptautinė anglų kalbos – aplinkotyros 
konferencija „Atgal į gamtą“



VDU praktikos darbai organizuoti 
konferencijos „Atgal į gamtą“ metu:

Nitratų nustatymas 
vandenyje.

Išoriniai parazitai – jų 
įvairovė ir galimi pavojai

Eksperimentai su vandens 
bestuburiais



Dalyvavimas praktiniuose užsiėmimuose 
gamtoje Nemuno kilpų regioniniame parke: 

Išgyvenimas gamtoje

Lichenizuotų aukšliagrybių rūšinės 
įvairovės nustatymas X teritorijoje

Gamtos pėdsekiai





Tyrėjų naktis









Dalyvavimas tarptautinėse ir 
respublikinėse konferencijose

■ Tarptautinė konferencija  „Tiriam pasaulį – atrandam save“.
Skaitytas pranešimas „Anglų kalbos ir biologijos dalykų integravimo galimybės“.

■ Tarptautinė bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir I–IV gimnazijos klasių 
mokinių užsienio kalbų konferencija „Graži šalis gražiame pasaulyje“.

■ Tarptautinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas – iššūkiai ateities mokyklai“.

■ Tarptautinė konferencija „Atgal į gamtą“. 

■ Kasmetinė BJP konferencija „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano 
mokykloje“.

■ Respublikinė konferencija „Mes tyrėjai“.



Tarptautinis konkursas „Jaunimas 
Europos miškuose“

■ Konkurso tema –
„Miškų kirtimai. 
Teigiami ir 
neigiami 
aspektai“. 

■ Komandos 
pristatytas 
pranešimas 
„Punios šilo 
vertybės, dabartis 
ir ateitis“.

YPEF European contest about forests and forestry, Educational 
material Eighth edition, 2018



Tarptautinis konkursas „Jaunimas 
Europos miškuose“

„Punios šilo šlapžemės kaip vandens naudotojos ir saugotojos“



Tarptautinis Baltijos jūros projektas

■ Aplinkosauginiame tarptautiniame Baltijos jūros projekte gimnazija dalyvauja nuo 
2007 m.

■ Baltijos jūros projektas suteikia galimybę dalyvauti šiose tyrimų programose:

Water quality in the Baltic Sea/Baltijos jūros vandens kokybė

Rivers/Upės

BSP Coast Watch/BSP krantų stebėjimas

Air Quality/Oro kokybė

Phenological studies/Fenologiniai stebėjimai

Bird Ecology/Paukščių ekologija

Environmental History/Aplinkos raida

Oicosophy/Oikosofija

Environmental measurements/Aplinkos tyrimai

Dirvožemio tyrimai

Grybų tyrimai



Tarptautinė stovykla Danijoje.
Stovykla - mokymai „Auginkime 
mokslininką gamtinė aplinkoje“.

Danijoje, Aro saloje vyko 
tarptautinė Baltijos jūros 
projekto stovykla, skirta 
projekte dalyvaujantiems 
mokiniams ir mokytojams. 
Mūsų mokyklos dvi atstovės 
dalyvavo šiame

renginyje



Stovykla - mokymai „Auginkime 
mokslininką gamtinė aplinkoje“



Straipsniai apie 
aplinkotyrines 
veiklas:

Newsletter

http://www.b-s-p.org/home/

Mokinių darbai yra paskelbti
Ugdymo sodas svetainėje: 
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/gamtamo
kslis/med=31/308



Erasmus+ eTwinning projektas

■ Projekto kontaktinis seminaras Prancūzijoje (Lilis) 
2019 04 26 – 28

■ Dotacijos sutartis

■ Partnerių paieška, projekto idėjos kūrimas, 

■ eTwinning platformos naudojimosi galimybės

■ Sukurtas projektas „Gyvenk sveikai“



Erasmus+ eTwinning projektas

Titre du projet et idée principale

Vivre en bonne santé 
Brève description (description claire de votre projet)

éduquer et informer à la santé et au mode de vie sain : nourriture, exercice physique et 

addictions. 



A European green goal: clean energy and 
environmental sustainability against 

climate change
Erasmus+ 2019-1-IT02-KA229-062189_4



Projektinio darbo privalumai

Mokiniai išmoksta: rinkti ir naudoti reikalingą informaciją;

sisteminti didelės apimties medžiagą;

organizuoti savo ir kitų darbą; 

bendradarbiauti sprendžiant iškeltuosius uždavinius;

imtis atsakomybės už savo veiksmus;

•sieti teorines žinias su praktiniu darbu; 

•suvokti savo darbo tikslus ir perspektyvas; 



MOKINYS TURI PATIRTI, KAD MOKYMASIS JAM TURI 
PRASMĘ. JIS TURI JAUSTI, KAD NE TIK PRIVALO ĮGYTI 
FAKTINIŲ ŽINIŲ, BET, KAD SU TAI, SU KUO DIRBAMA 

MOKYKLOJE, SIEJASI SU TUO, KAS JAM SVARBU 
GYVENIME. JEI MOKINIAI NEATRANDA PRASMĖS, VISA 

JIEMS IR LIEKA BEPRASMIŠKA.

(GRENDSTAD)




