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Projekto tikslas

Skatinti ugdytinius tapti aktyviais ir atsakingais piliečiais,

besirūpinančiais Europos kultūros paveldu.

Projektas apima 2015 m. nustatytus Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 

tikslus, susijusius su globaliais iššūkiais, pvz. skurdas,nelygybė, klimatas, 

aplinkos blogėjimas, gerovė, taika ir teisingumas skirtus įgyvendinti iki 2030 

m.

Europos darnaus vystymosi tikslai

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-vystymasis-ir-lietuva


Uždaviniai

► Išsiaiškinti ir suvokti „ekoturizmo“ sąvoką

► Išanalizuoti turizmo, esančio partnerių mieste/regione tipą ir

įvertinti jo poveikį aplinkai

► Suvokti turizmo plėtros socialinius, kultūrinius ir ekonominius

aspektus

► Organizuoti veiklas ir akcijas ekoturizmui skatinti.

Planuojama pasiūlyti konkrečius veiksmus, skirtus skatinti

tvaraus turizmo vystymą regionuose.



Partnerinės organizacijos

► Projekto koordinatorius - Colegio Carmelitas Sagrado 

CorazónIkastetxea. Ispanija, Vitoria-Gasteiz.

► Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva. Portugalija, 

Castelo de Paiva.

► Halikon lukio. Suomija, Salo.

► Osnovna sola Hinka Smrekarja. Slovėnija, Ljubljana.

► inlingua Berufsfachschule fürFremdsprachenberufe e.V. 

(profesinė mokykla) Vokietija, Ingolstadt.

► Anyksciu Jono Biliuno gimnazija. Lietuva, Anykščiai.



Tikslinė grupė
Tiesioginė tikslinė grupė:

► 250 mokinių (14-17 metų amžiaus) 

► 30 mokytojų 

► 10 administracinio personalo

► 150 tėvų.

Tikimasi, kad netiesiogiai projekto veiklos paveiks 400 mokinių, 

60 mokytojų, 300 tėvų ir 40 ne pedagoginio personalo bei NVO, 

valstybines ir privačias organizacijas, susijusias su ekoturizmu ir 

kultūros paveldo išsaugojimu.



► Mokiniams bus pravesti mokymai, kurių metu jie įgis įgūdžių, reikalingų

projekto veikloms vykdyti. Dalis jų vyks į projekto susitikimus ir pristatys

atliktas veiklas.

► Gamtos mokslų (veiklų ekologinio aspekto vertinimas), matematikos ir

ekonomikos (tiriamieji darbai ir statistinių duomenų analizė), informacinių

technologijų (aplikacijų kūrimas, elektroninių knygų maketavimas ir kt.) ir

anglų kalbos mokytojai (pagalba mokiniams aprašant tiriamųjų ir kt. darbų

rezultatus) mokytojai kviečiami dalyvauti projekto veiklose.

► Administracija padės spręsti projekto metu iškylančias administracines ir

finansines problemas, padės užmegzti ryšį su verslo institucijomis ir NVO, padės

paviešinti projektą vietinėje žiniasklaidoje.



Mokinių, vykstančių į projekto 

susitikimus, atrankos kriterijai

► Įsitraukimas į projekto veiklas

► Anglų kalbos žinios

► Lyderiavimas

► Mokinių priėmimas šeimoje projekto vizitų metu

► Aktyvumas ir elgesys mokykloje.

Kiekvienas kriterijus bus įvertintas skalėje nuo 0 iki 10 balų.



Anykščių Jono Biliūno gimnazija bus 

atsakinga už:

► 4-ojo projekto susitikimo organizavimą 2021 m. sausio 

mėn.

► Pristatymų / vaizdo filmų talpinimą “Youtube” kanale

► Publikacijos “Kaip būti šauniu turistu” sukūrimą

► Projekto tinklaraščio priežiūrą

► Lankstinukų ir plakatų apie ekoturizmą kūrimą



Veiklos

► Turizmo padėties savame regione studijavimas ir analizė

► Turizmo poveikio aplinkai studijavimas

► Susipažinimas su turizmu partnerinėse šalyse

► Jaunimo akcijų ir iniciatyvų, skirtų ekoturizmui skatinti, vykdymas

► Pristatymų, videofilmų ir publikacijų kūrimas



Rezultatai

► Inforgrafikas apie ekoturizmą

► Pristatymai / vaizdo filmai

► Internetinis testas “Koks turistas esu”

► Ekoturizmo analizė regione ir palyginimas su ES šalimis

► Internetinė viktorina „Ekologinio turizmo pėdsakas“

► Pasiūlymai ekoturizmo plėtojimui regionuose

► Publikacija “Kaip būti šauniu turistu”

► Piktogramų / jaustukų, skirtų ekoturizmo skatinimui, rinkinys



Rezultatai

► Lankstinukai apie regione lankytinas vietas

► Projekto svetainė ir tinklaraštis

► Sukurtos diskusijų grupės socialiniuose tinkluose

► Sukurtas projektas Etwinnig platformoje

► Užmegzti ir plėtojami kontaktai su NVO, privačiomis ir viešosiomis 

organizacijomis, dirbančiomis ekoturizmo vystymo srityje

► Įgyta daugiau supratimo ir imsis atsakingesnių veiksmų vykdant 

turistinę veiklą regionuose. 



Projekto partnerių susitikimai

► 2019 spalio mėn. Vokietijoje. Vyksta 2 mokytojai ir 2 mokiniai.

► 2020 sausio mėn. Ispanijoje. Vyksta 2 mokytojai ir 5 mokiniai.

► 2020 gegužės mėn. Slovėnijoje. Vyksta 2 mokytojai ir 5 mokiniai.

► 2020 spalio mėn. Lietuvoje. Atvyksta 10 mokytojų ir 22 mokiniai.

► 2021 kovo mėn. Portugalijoje. Vyksta 2 mokytojai ir 5 mokiniai.

► 2021 gegužės mėn. Suomijoje. Vyksta 2 mokytojai ir 2 mokiniai.



Projekto tikslinė auditorija yra moksleiviai, kurie bus atsakingi

už tvarios aplinkos kūrimą ateityje.

Mes tikime, kad vykdydami projekto veiklas, formuosime jaunų

žmonių įprotį būti rūpestingais ir atsakingai į aplinką žiūrinčios

visuomenės piliečiais, kuriančiais darnų ir tvarų pasaulį.




