
„Išsaugok gamtą ir gyvenk nekenkdamas aplinkai“ 

CHAIN 

Projekto ataskaita 

 Pagrindinė projekto  idėja - skatinti mokinius keisti poţiūrį į gyvenimo būdą tam, kad jų 

kasdieninė veikla nekenktų aplinkai. Tai padėtų išlaikyti ekologinę pusiausvyrą tarp gamtos 

ir ţmogaus.  

 Šalių partnerių projekto dalyviai suţinos, koks gyvenimo būdas  yra nekenksmingas 

aplinkai; 

 Bus mokomasi galvoti globaliai ir veikti lokaliai, kad keistųsi poţiūris į aplinkai 

nekenksmingą gyvenimo būdą, kad taptų įprasta gyventi išlaikant ekologinę pusiausvyrą. 

 Projekto dalyviai  įvertins, kaip projekto metu pasikeis poţiūris į ekologinę pusiausvyrą 

išlaikantį, nekenksmingą aplinkai gyvenimo būdą.  

 Bus surinkta informacija apie prieţastis ir argumentus,  priverčiančius mokinius keisti 

vartotojiškas nuostatas į ekologišką mąstymą. 

Projekto veiklos: 

1. Europos miškų, dirvoţemio, eţerų tyrimas, rezultatų apibendrinimas ir palyginimas projekto 

dalyvių mokyklose. Gautos medţiagos apibendrinimas ir talpinimas mokyklų internetiniuose 

puslapiuose. 

2. Transporto sistemos ir jos poveikio aplinkai tyrimas; mokiniai surengs savaitinę akciją 

„Keliauk į mokyklą pėsčiomis arba dviračiu“. 

3. Sveiko maisto vartojimas mokykloje: bus atliekamas tyrimas apie sveiką maistą, poţiūrį į jį 

mokyklose partnerėse, sudarinėjami sveiko maisto meniu, kalbama apie maisto atliekų 

rūšiavimą ir kompostavimą, bandoma tai įgyvendinti praktiškai. 

4. Suvartojimas, perdirbimas ir pakartotinis naudojimas: bus susipaţįstama su įstatymais ir 

poţiūriu į atliekų perdirbimą kiekvienoje šalyje, gauta informacija palyginama ir 

apibendrinama. 

Laukiami rezultatai: 

Logotipo sukūrimas ir projekto simbolio - medţio - sodinimas kiekvienoje partnerinėje 

institucijoje, surinktos tyrimų medţiagos talpinimas mokyklos internetiniame puslapyje, CD 

su surinkta naudinga tyrimų medţiaga leidyba. 

 

Visas bendravimas ir projekto eigos veiksmai bus aptariami ir pateikiami CHAIN projekto interneto 

puslapyje.( Ilias Argos ).  

 

http://www.smpf.lt/est/search_p_detail.php?id_project_base=2009-1-SE1-COM06-01889


Partneriai Nr. 1 Švedija. Projekto partnerystės koordinavimas, atsakingi uţ bendrą projekto 

valdymą, sėkmingus susitikimus, įvertinimą, galutinės ataskaitos parengimą. Pirmojo susitikimo 

organizatoriai. 

 

Partneriai Nr.2. Ispanija. Atsakingi uţ stilių, kalbą intern. pusl. prieţiūra, klausimynų, anketų 

pateikimą. Logotipo kūrimo organizatoriai. Pakutinio susitikimo šeimininkai 2011 geguţės mėn. 

 

Partneriai Nr.3. Lietuva. Atsakingi uţ  Veiklą  Nr.1.  „Europos miškai, dirvoţemiai ir eţerai“, 

įvertinti logotipo kūrimo konkursą, fotografuoti susitikimus, veiklą ir talpinti internetiniame pusl. 

Antrojo susitikimo šeimininkai 2010 vasario mėn. 

Partneriai Nr. 4. Prancūzija. Atsakingi uţ CHAIN interneto svetainę. Įvertins Veiklą Nr. 1, 

atsakingi uţ veiklos Nr. 2 atlikimą „ Transportas ir jo pasekmės“. Trečiojo susitikimo šeimininkai 

2010 geguţės mėn. 

Partneriai Nr. 5. Latvija. Atsakingi uţ veikos Nr. 2 įvertinimą, sėkmingos veikos Nr 3 atlikimą „ 

Ekologiškas maistas ir maisto atliekų kompostavimas“ .Ketvirtojo susitikimo šeimininkai 2010 

spalio mėn. 

Partneriai Nr. 6. Vokietija. Atsakingi uţ veiklos Nr. 3 įvertinimą, sėkmingos veiklos Nr. 4 atlikimą „ 

Suvartojimas, rūšiavimas, pakartotinis naudojimas“, išleisti leidinį apie projekto veiklą. Penktojo 

susitikimo šeimininkai 2011 vasario mėn. 



Projekto vizitai 

Lapkričio 1-5 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai Rokas Šambaras, Rokas Malakauskas ir 

mokytojai Jūratė Burneikienė, Laima Krukonienė ir Jurga Skinulienė lankysis Švedijoje Molndal 

mieste, tarptautinio projekto " Išsaugok gamtą ir gyvenk nekenkdamas aplinkai" pirmajame 

susitikime. Susitikimo metu bus planuojama tolesnė projekto veikla mokyklose partnerėse 2009-

2011 m. Mūsų gimnazijos atstovai pristatys mūsų šalį, miestą, gimnaziją. Susipaţins su šalių 

dalyvaujančių projekte atstovais. Aplankys projekto koordinatorių mokyklą Kvarnbyskolan. 

Projekto dalyviai Švedijoje 

Mūsų gimnazistų sukurti logotipai konkursui 

Projekto dalyviai Lietuvoje I 

Projekto dalyviai Lietuvoje II 

Projekto dalyviai Lietuvoje III 

Projekto partnerių iš Vokietijos uţfiksuotos akimirkos 

 

 

Lapkričio 7-11 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai  Aurelija Urbonaitė IIIa kl. Gintarė 

Astrauskaitė IIIe kl. , Eglė Rimšaitė IIIc kl. ir Rokas Šambaras IIIe kl. lydimi  mokytojų  Jūratės 

Burneikienės ir Jurgos Skinulienės vieši Latvijoje Blidenes pamatskola tarptautinio Comenius 

projekto CHAIN susitikime.  

Gimnazijos atstovai pristatys savo gimnaziją, miestą, šalį, dalyvaus kartu su kitų projekto mokyklų 

partnerių atstovais projekto veikloje - Sveiko maisto vartojimas mokykloje: bus atliekamas tyrimas 

apie sveiką maistą, poţiūrį į jį mokyklose partnerėse, sudarinėjami sveiko maisto meniu. 

Vizito Latvijoje akimirkos 

 

Geguţės 9-14d. mūsų gimnazijos delegacija- direktorė Z. Ţuklijienė, projekto koordinatorė 

J. Skinulienė, informacinių technologijų mokytoja D. Railienė ir gimnazistės Greta, Kamilė, Monika 

iš Ib klasės bei Guoda, Ieva iš IIIc klasės- dalyvavo projekto CHAIN susitikime Blanquefort JEAN 

MONNET licėjuje (Prancūzija). Susitikimo metu buvo aptartos jau įvykdytos projekto veiklos, 

suplanuota, kokias veiklas , įgyvendinant šį projektą, reikėtų vykdyti toliau. 

Projektinės grupės nariai turėjo galimybę susipaţinti su  Bassin d‘Arcachon‘ lankytinomis 

vietomis , suţinoti , kaip auginamos austrės, o svarbiausia- jų paragauti J! Jie dalyvavo paţintinėse 

išvykose ir po ţymiausias Bordeux miesto vietas. 

Vykdami į Prancūziją, aplankė Vokietijos sostinę Berlyną, o grįţdami- Prancūzijos sostinę 

Paryţių.  

 Kelionė buvo ir įdomi ir turininga!  

Vizito Prancūzijoje akimirkos 

 

https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/ComeniusProjektoVizitasSvedijoje?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/LogotipaiComeniusProjektui?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/CHAINProjektas_IDiena?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/CHAINProjektas_IIDiena?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/CHAINProjektas_IIIDiena?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/CHAIN_Germany_photos?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/CHAIN_Latvijoje?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/CHAI_Prancuzija?authuser=0&feat=directlink


Vasario 6-10 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai  Ieva Kubiliūtė IIb kl., Eglė Rimšaitė IIIc kl. ir 

Mantas Butkus IIIb kl. lydimi  direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jūratės Butkuvienės, mokytojų  

Margaritos Gudeikienės, Jurgos Skinulienės  viešėjo Vokietijoje. 

Heinrich Böll Schule,   Bruchköbel miestelyje  tarptautinio Comenius projekto CHAIN susitikime.  

Gimnazijos atstovai susipaţino su mokykla, lankėsi pamokose, susipaţino su mokymosi sistema 

Vokietijoje. Lankėsi Hannau  miestelio savivaldybėje, aplankė Frankfurtą. Tarptautinio projekto 

veikla susijusi su aplinkos saugojimu, todėl viena iš uţduočių buvo pasirengimas ir susipaţinimas  

su šiukšlių rinkimo ir rūšiavimo sistema Vokietijoje, Dirbdami grupėse keitėsi informaciją ir 

pasiruošė atlikti tyrimą apie šiukšlių rūšiavimo sistemą Šiauliuose. Šios veiklos rezultatus pristatys 

baigiamajame projekto susitikime geguţės mėnesį Ispanijos mokykloje partnerėje. 

Vizito Vokietijoje akimirkos 

 

Vizitas Ispanijoje  

https://picasaweb.google.com/salkauskiomokykla/CHAIN_Vokietijoje?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/113001013452004176240/20110508?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMO7vrjVtaPx8gE&feat=directlink

