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2. Situacijos analizė 

Siekis paskatinti tvaresnę vartotojų elgseną tampa savotišku iššūkiu. Tai parodo atliktų 

mokslinių tyrimų rezultatai, kuriais remiantis pastebima, jog nors vartotojai yra susirūpinę 

aplinkosaugos problemomis, tačiau tik maža dalis šiuos požiūrius paverčia veiksmais ir pradeda 

tvariai vartoti, t. y. pastebimas didelis atotrūkis tarp vartotojų požiūrio ir elgsenos (Carrington ir 

kt., 2014; Young ir kt., 2010; Jonge ir kt., 2014; Leary ir kt., 2014).  Vaikų aplinkosauginės 

nuostatos ir aplinką tausojantis elgesys tvirtėja jau ikimokykliniame amžiuje. Tad apibendrinant 



 
visas šias mintis akivaizdu, kad  aplinkosauginė veikla darželyje būtina. Tai svarbu ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, ir suaugusiems.  

Prieš pradedant veiklą šia kryptimi buvo atliktas tyrimas, t.y bendruomenės apklausa, kurios 

tikslas buvo išsiaiškinti aktualiausias  sritis mūsų įstaigoje, kurias norėtume plėtoti ir tobulinti. 

Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kad bendruomenė nori plėtoti šias sritis: 

1. Rūšiavimas. 

2. Energijos taupymas. 

3.Kaip matote savo mokykla darnumo aspektais? Kokia yra jūsų ateities mokyklos vizija? 

Ką norime tobulinti? 

 

     1. Atliekų rūšiavimas. Šiuo metu turime bendrus konteinerius, į kuriuos metamos visos 

atliekos: popierius, plastikas, buitinės atliekos. Yra darbuotojų ir ugdytinių šeimų, kurie namuose 

įpratę rūšiuoti atliekas, tad įstaigoje to labai trūksta.   

      2. Energijos taupymas. Visame darželio pastate planuojame palaipsniui keisti elektros lempas 

taupančiomis. 

      3. Bendruomenės narių tvaraus gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

Mūsų stiprybės: 

1. Įstaigos teritorijos biologinė įvairovė: daug medžių, įvairių augalų, vabzdžių, drugelių 

viešbučiai. 

2. Įrengtas daržas su pakeltomis lysvėmis, sodas. 

3. Dauguma darbuotojų gyvena netoli darželio, todėl atvyksta į darbą pėsčiomis arba 

dviračiais. 

Ko sieksime? 

      1. Sudaryti sąlygas atliekų rūšiavimui. 

      2. Atnaujinti įstaigos apšvietimo sistemą. 

      3. Ugdyti ir skatinti bendruomenės narių tvaraus gyvenimo įgūdžius. 

4.Kokias sritis renkatės tobulinti šių metų programos sezone (rekomenduojame 2-3, tačiau 

maksimaliai galite pasirinkti imtinai iki 4 sričių): 

 
Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas 

 
Energija 

 
Vanduo 

 
Mokyklos teritorija 



 

 
Rūšiavimas 

 
Vartojimas 

 
Biologinė įvairovė 

 
Sveika ugdymo įstaigos aplinka 

 
Maistas 

 
Darnus mobilumas 

 
Darni ugdymo įstaigos bendruomenė 

 

5. Kiekvieną pasirinktą sritį prašome aprašyti pagal šį šabloną: 

 Pagrindinis tikslas/-ai, kurio bus siekiama šioje srityje: 

      1. Sukurti atliekų rūšiavimo sistemą įstaigoje. 

      2. Atnaujinti įstaigos apšvietimo sistemą. 

      3. Ugdyti ir skatinti bendruomenės narių tvaraus gyvenimo įgūdžius. 
 

 

Veikla problemai spręsti Terminas, iki 

kada veiklą 

planuojama 

atlikti 

Atsakingas už 

veiklą žaliosios 

komandos narys 

Kokio pokyčio/kokių 

rezultatų tikitės atlikus šią 

veiklą? 

(kiekybiniai/kokybiniai 

rodikliai) 

 



 

Įsigyti atliekų rūšiavimo 

konteinerius. 

 

Iki 2022 m. 

vasario mėn. 

 

B. Autukevičienė 

 

Bus sudaryta galimybė 

rūšiuoti atliekas. 

Įsigyti  kompostavimo dėžę 

ir organizuoti aplinkos 

tvarkymo akciją - lapų 

grėbimą. 

 

2021 m. 

spalio – 

lapkričio 

mėn. 

 

M. Ladišienė 

 

Gamtinės atliekos bus 

naudojamos kompostui, 

kuriuo pavasarį tręšime 

daržą. 

Dalyvauti Europos atliekų 

mažinimo iniciatyvose. 

 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

 

I. Zenkovičienė 

 

Bendruomenė sužinos apie 

atliekų mažinimo ir 

rūšiavimo galimybes. 

Dalyvauti  respublikinėje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinio veiksmo 

savaitėje „Darni muzika“, 

skirtoje Tarptautinės klimato 

kaitos dienai paminėti. 

 

2021 m. 

spalio mėn. 

 

M. Ladišienė 

 

Vaikai mokysis kūrybiškai 

panaudoti buitines atliekas, 

kurdami iš jų muzikos 

instrumentus. 

Dalyvauti akcijoje ,,Mes 

rūšiuojam”, rinkti baterijas, 

akumuliatorius ir kt. elektros 

bei elektronikos įrangą.  

Nuolat K.Krasnopiorova 

N. Savaniakienė  

Augs bendruomenės narių 

sąmoningumas, elektros ir 

elektronikos atliekos 

renkamos į atskirus 

konteinerius. 

Dalyvauti akcijoje ,,Darom”. 

Pasirinkti konkrečią teritoriją 

netoli darželio ir surinkti bei 

surūšiuoti šiukšles. 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

R.Bukėnienė Ugdysime vaikų darnaus 

gyvenimo įgūdžius. 

Projektas ,,Kuriu darnią 

aplinką”. Rinkti plastikinių 

butelių kamštelius, 

organizuoti ugdomąsias 

veiklas, panaudojant 

2022 m. 

balandžio 

mėn. 

I.Vežbickienė Ugdysime vaikų darnaus 

gyvenimo įgūdžius, 

kūrybiškumą. 



 

kamštelius kaip edukacinę 

priemonę, organizuoti 

kūrybinių darbelių iš buitinių 

atliekų parodą, organizuoti 

edukacinę - pramoginę 

veiklą vaikams 

,,Šiukšlinukas”. 

Bendradarbiauti su 

įstaigomis ,,Žaliasis taškas” 

ir ,,Kita forma”, 

organizuojant edukacijas ir 

kūrybines dirbtuves 

bendruomenės nariams. 

2021/ 2022 

m. m. ir 

toliau pagal 

galimybes 

I.Vežbickienė Bendruomenės nariai 

daugiau sužinos apie 

darnios aplinkos ir 

bendruomenės kūrimą, 

lavins darnaus gyvenimo 

įgūdžius. 

Įstaigoje palaipsniui pakeisti 

paprastas elektros lempas 

taupiosiomis. 

2021/ 2022 

m. m. 

A.Vladimircevas 

S. Pakul 

Pagerės patalpų apšvietimo 

kokybė, sunaudosime 

mažiau elektros energijos. 

Parengti lankstinukus 

bendruomenei ir 

informacinius lapelius apie 

elektros energijos taupymą, 

kuriuos pritvirtinti patalpose 

prie elektros jungiklių. 

2021 m. 

lapkritis - 

gruodis 

I.Zenkovičienė Formuosime 

bendruomenės elektros 

energijos taupymo 

įgūdžius, sunaudosime 

mažiau elektros energijos. 

Planą užpildė: Irena Vežbickienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą 


