Apibendrinti 2015 metais atlikti UNESCO organizuojamo tarptautinio projekto
„Baltijos jūros projektas“ (BJP) darbai
Gruodžio 9 d. gimnazijoje įvyko atvira veikla-konferencija, apibendrinanti 2015 metais
atliktus UNESCO organizuojamo tarptautinio projekto „Baltijos jūros projektas“ (BJP) darbus.
Mokytoja ekspertė Danguolė Savičienė paskelbė pamokos tikslą, uždavinius ir pakvietė
susirinkusius 2 b ir 3 a klasių mokinius, jų tėvelius ir stebinčius mokytojus apžvelgti kelių mėnesių
veiklą BJP.
3 a klasės mokinys Deividas Čiučiulka, kuris gruodžio 5 d. dalyvavo BJP šalies mokinių ir
mokytojų konferencijoje Vilniuje „Aplinkosaugos projekto įgyvendinimas mano mokykloje“,
paskaitė pranešimą „Fenologiniai stebėjimai Visagino mieste pagal tarptautinę Baltijos jūros
projekto programą“. Savo pranešime jis apibendrino mokinių atliktą veiklą. Mokiniai Deividui
pateikė klausimų, domėjosi, kaip sekėsi atlikti fenologinius stebėjimus kitiems šalies mokiniams.
Mokinio mama Violeta Čiučiulkienė papasakojo apie tėvų pagalbą dalyvaujant BJP:
papasakojo, kaip tėvai padėjo mokiniams atlikti ir fiksuoti stebėjimus, dalinosi įspūdžiais apie
konferenciją Gamtininkų rūmuose Vilniuje.
Stebėjimų anketas bei stebėjimų rezultatus savo pranešime apibendrino mokytoja
metodininkė Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė. Savo pranešime ji pateikė daugybę faktų apie mokinių
atliktą darbą (žr. skaidres prisegtuke). Vaikai galėjo pasitikrinti savo pastabumą ‒ stebėjo miške
filmuotą medžiagą ir turėjo atpažinti tarp medžių šakų pasislėpusį gyvūną. Tai buvo briedis.
Mokiniai sužinojo, kad stebėdami gamtą gali atlikti daug įdomių ir neįprastų atradimų, pvz.: negyvu
apsimetantį usūrinį šunį. Ypač suintrigavo vaikus klausimas, kokius miško gyvūnus galima
pamatyti naktį Visagino miestelio želdynuose prie pat gatvių. Jie labai nustebo pamatę nuotrauką,
kurioje Visagino trečiojo mikrorajono pievelėje šalia gatvės tupėjo visa kiškių šeima.
Pastabumo išbandymai baigėsi mokytojos Danguolės kvietimu surasti paslėptas mįsles. Šį
iššūkį mažieji tyrinėtojai taip pat greitai įveikė. Surastas mįsles įminė išklausę garso įrašą, perskaitę
gyvūnų apibūdinimus.
Kiekvienas 2015 m. BJP dalyvis gavo padėkos raštą ir saldų prizą. Mokytoja Danguolė
Savičienė pakvietė 3 a ir 2 b klasių mokinius tęsti fenologinius stebėjimus Visagino mieste 2016
metais, prisidėti prie mokslinių tyrimų tarptautiniu mastu bei skatinti savo draugus ir artimuosius
mylėti ir saugoti gamtą.
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