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PATVIRTINTA 

Šiaulių "Santarvės" gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. 
įsakymu Nr. V-187(1.4) 

 

ŠIAULIŲ "SANTARVĖS" GIMNAZIJOS 

PROJEKTO "PLASTIKO MAINAI Į KNYGAS 2017" 

RENGINIŲ PLANAS 

 

2017 m. spalio 1 d. – 2017 m. gruodžio 15 d. 
Projekto tikslai:  

Formuoti moksleivių ekologines nuostatas, skatinant suvokti save kaip atsakingą 

bendruomenės narį, siekiantį išsaugoti natūralią aplinką. Konkrečią savanorišką aplinkosauginę 

moksleivių veiklą panaudoti plečiant bibliotekos ekologinės tematikos leidinių fondus ir skleisti 

žinias apie gamtos apsaugą.  

Uždaviniai: 

 skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą; 

 sudaryti galimybę skleisti gerąją patirtį; 

 ugdyti aplinkosaugines bendruomenės nuostatas; 

 formuoti kultūriniai aspektai; 

  plėtoti bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais; 

 padėti praktiškai taikyti įgytas žinias. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data, vieta Klasės 

(Dalyviai) 

Atsakingas Pastabos 

1 Renkame plastikinius butelius 

„Kartono taromatų“ gamyba 

Rugsėjo 11 d. – 

gruodžio 6 d. 

 

1-12 kl., 

D. Jovaišienė, 

mokytojai 

O. Mirnaja, 

I. Šeleng 

 

2 Projekto reklama 

Stendiniai pranešimai:  

 Projektas "Plastiko mainai į 

knygas 2017" (renginių planas); 

 Gamtamoksliniai pranešimai; 

 Spalis - Lietuvos mokyklų 

bibliotekų mėnuo; 

 Projektas "Plastiko mainai į 

knygas 2016" (projekto istorija) 

Spalio 2-6 d.  

Fojė 

10-12 kl. 
O. 

Točionova 

(IV kl.) 

O. Mirnaja, 

I. Šeleng 

 

 

 

 
 

 

 

3 Išvyka į regioninę 

aplinkosauginę mokinių ir 

mokytojų teorinę - praktinę 

konferenciją “I care about it…“ 

(„Man rūpi...“): 

Pranešima „Mokykliniai 

aplinkosauginio projektai:  

galimybės ir perspektyvos“ - 

projekto "Plastiko mainai į 

knygas" pristatymas. 

Spalio 19 d. 

(nuo 13.00 iki 

15.00)  

Konferencija vyks 

Šiaulių 

Normundo 

Valterio jaunimo 

mokykloje. 

7 ir 10 

klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

I. Šeleng 

O. Mirnaja 

A. Andžiūtė  

 

 

 

 

Pranešimai 

skaitomi 

anglų 

kalba. 
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4 Pamoka-pristatymas „Plastiko 

mainai į knygas“: 

 Stendiniai gamtamoksliniai 

pranešimai; 

 Spalis - Lietuvos mokyklų 

bibliotekų mėnuo; 

 Plastiko tarša; 

 Plastiko priėmimo punktai 

(videofilmas); 

 Duoti plastiko, paimti knygas; 

 Klausimėlis. 

Lapkričio 8 d. 

Skaitykloje, 

klasės valandėles 

metu 

7, 10,12 kl., 

A. Kaplun 

I. Legackaja 

(IV kl.)   

A. Bazinova 

(IV kl.) 

I. Šeleng 

O. Mirnaja 

 

 

 

5 Išvyka į PC „Saulės mestas“: 

 Priduoti plastiką (taromatai) 

 Paimti knygas (parduotuvė) 

Gruodžio 6 d. 

Klasės valandėles 

metu 

7,10,12 

A. Kaplun 

O. Mirnaja 

I. Šeleng 

 

6 Projekto apibendrinimas. 

Baigiamasis renginys. 

Gruodžio 13 d. 

Skaitykloje, 

klasės valandėles 

metu  

7,10,12 

A. Kaplun 

I. Šeleng 

O. Mirnaja 

 

 

Organizatoriai: bibliotekos vedėja Olga Mirnaja 

                         chemijos mokytoja Irina Šeleng 


