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NEAKIVAIZDINĖS JAUNŲJŲ ORNITOLOGŲ MOKYKLOS 

PROGRAMA 

 

TIKSLAS 

Plėtoti bendrąją, gamtamokslinę, aplinkotyrinę ir biologinę kompetencijas (ypač ornitologijos, 

paukščių ekologijos ir gamtosaugos srityse), svarbias visaverčiam šiuolaikiškam gyvenimui.  

UŽDAVINIAI 

Plėtoti šalies vaikų ir jaunimo užimtumą bei pasirinktos mokslo srities gebėjimus ir kompetencijas. 

Formuoti mokinių aplinkosaugos, aplinkotyros, pažintines, pilietines nuostatas ir vertybes.  

Suteikti galimybes pažinti, stebėti, tirti Lietuvos paukščius ir rūpintis jų, kaip nacionalinio turto, 

saugojimu. 

 

DALYVIAI 

Šalies bendrojo ugdymo, profesinių mokyklų, kolegijų, neformalaus ugdymo įstaigų jaunimas nuo 

14 iki 21 metų. 

 

DETALUS PROGRAMOS TURINYS 

 

TEORIJA 

 

1. Vertybinis, dorovinis, normatyvinis ekologijos turinys  

Ekologinė etika. Gyvybė etikos požiūriu. Gyvasis pasaulis ir etika   4 val. 

2. Lotynų kalbos ABC         2 val. 

3. Ornitologijos reikšmė ir raidos istorija      2 val. 

4. Bendroji paukščių kūno sandaros apžvalga      6 val. 

5. Lietuvos paukščių sistematika       6 val. . 

6. Paukščiams svarbios teritorijos Lietuvoje      2 val. 

7. Šiuolaikinės grėsmės paukščiams. Specifinės grėsmės paukščiams Lietuvoje  2 val. 

8. Įstatymai, saugantys paukščius        2 val. 

9. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos Lietuvoje     4 val. 

10. Paukščių ekologinės grupės ir rūšių pažinimas 

Kaip mokytis pažinti paukščius?        2 val.  

 Miško paukščiai                                                                             6 val. 

 Vandens paukščiai        6 val. 

 Pelkių ir šlapynių paukščiai       6 val. 

 Atvirų ir žemės ūkio plotų paukščiai      6 val. 

11. Paukščių migracijos. Artimieji, tolimieji migrantai     4 val. 

12. Paukščių ekologijos ypatumai        4 val. 

13. Paukščių etologija          6 val.  

14. Tyrimų ir stebėjimų metodikos:       20 val. 

 Faunistiniai tyrimai         

 Plėšriųjų paukščių apskaitų ypatumai 
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 Pelėdinių ir kitų naktinių paukščių apskaitos 

 Tilvikinių paukščių apskaitos 

 Žvirblinių ir kitų paukščių apskaitos pagal jų balsus 

 Paukščių stebėjimai inkiluose, prie lesyklų 

 Žiemojančių paukščių stebėjimai, apskaitos 

 Žiedavimo metodas tiriant paukščius 

 Fenologiniai stebėjimai 

 Migracijų stebėjimai 

     15. Tiriamojo darbo aprašas        2 val. 

           Iš viso: 92 val. 

 

PRAKTIKA 

 

 1. Paukščių atpažinimas iš balsų gamtoje ir įrašų.   15 val. 

 2. Paukščių atpažinimas iš siluetų skrydžio metu.   10 val. 

 3. Paukščių lizdų, kiaušinių atpažinimas.   10 val. 

 4. Jauniklių vadų stebėjimai.   10 val. 

 5. Lizdų, inkilų užimtumo stebėjimai.   10 val. 

 6. Paukščių žiedavimas. 

7. Paukščių fotografavimas.  

  20 val. 

   5 val. 

 8. Apskaitos traukimo, susibūrimo metu.   10 val. 

 9. Apskaitos veisimosi metu.     4 val. 

 10. Paukščių kūno matavimai, individų lyties 

nustatymas. 

    4 val. 

 11. Ekspozicinės medžiagos rengimas     8 val. 

   Iš viso: 106 val. 

 

SAVARANKIŠKOS UŽDUOTYS 

1.  Žiemojančių sausumos paukščių apskaita. 

2.  Retųjų žiemojančių paukščių apskaita. 

3.  Žiemojančių vandens paukščių apskaita. 

4.  Migruojančių paukščių apskaitos. 

5.  Praskrendančių žąsų ir gervių apskaita. 

6.  Paukščių apskaitos migracijų (traukimo) metu. 

7.  Žąsų, gervių, tilvikų apskaitos jų susitelkimo vietose migracijų ir šėrimosi metu. 

8.  Paukščių atskridimo pavasarį registravimas. 

9.  Perinčių paukščių ir jų jauniklių žiedavimas. 

10. Baltųjų gandrų lizdų registravimas. 

11. Kregždžių lizdų stebėjimas. 

12. Maršrutinės paukščių apskaitos. 

13. Mano apylinkėje perintys paukščiai. 

14. Mano apylinkės uoksiniai paukščiai. 

15. Miesto balandžių ekologiniai tyrimai. 

16. Retųjų nykstančių paukščių stebėjimai ir apskaita. 

17. Kolonijinių paukščių apskaita. 

18. Rudagalvių kirų kolonijų apskaita. 

19. Griežlių apskaita. 
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20. Metų paukščio stebėjimai. 

 

DARBO FORMOS 

Teoriniai užsiėmimai, praktikumai, laboratoriniai darbai, savarankiškos užduotys laike tarp sesijų, 

pažintinės bei mokomosios ekskursijos, ekspedicijos ir diskusijos.  

 

ATSISKAITYMO FORMOS 

Konferencijos – baigiamųjų darbų pristatymas. Savarankiškai atliktų individualių užduočių 

pateikimas. Įskaita už pirmus mokslo metus, baigiamasis egzaminas. 

 

MOKYMASIS 

Mokykla dvimetė. Per dvejus mokslo metus vyksta 10 užsiėmimų: 5 sesijos, 2 konferencijos, 3 

teminės pažintinės išvykos, praktikumai. Tarp sesijų mokiniai atlieka individualias užduotis. Per dvejus 

mokslo metus mokomasi 198 akademines valandas.  

 

NUMATOMAS REZULTATAS 

Mokyklos dalyviai susipažins su ornitologijos pagrindais, išmoks argumentuotai dėstyti savo 

nuomonę. Atliks praktines užduotis Vilniaus universitete, Tado Ivanausko muziejuje, Lietuvos 

edukologijos universitete bei paukščių žiedavimo stotyse. Geriausiai besimokantys turės galimybę 

dalyvauti ornitologiniuose projektuose.  

 

Mokyklos vadovė -  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio 

skyriaus metodininkė Ingrida Meškinytė. 

Mokyklos mokslo vadovas - Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir 

technologijų fakulteto biologijos katedros prof. habil. dr. Petras Kurlavičius. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrida Meškinytė 


