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Savanorystė 

aplinkosaugos tikslais 
 

Mokymų modulis 

 by SEEDS - SEE beyonD borderS 

  

KA2 strateginės suaugusiųjų švietimo partnerystės - praktikos mainai „Socialinės įtraukties 

skatinimas: savanorystė, socialinis verslumas ir menas socialinei įtraukčiai“.  

Projektas 2019-1-PL01-KA204-065375 
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Mokymo modulio aprašas 

Savanorystė aplinkosaugos tikslais. Tarptautinė savanorystės stovykla buvo orientuota į 

tarpkultūrinio ir aplinkosauginio sąmoningumo ugdymą. 

Konkreti tikslinė auditorija: 

Tarptautiniai savanoriai (16 m. Ir vyresni) 

Pagrindinis tikslas: 

Skatinti kultūrų dialogą, tuo pačiu prisidedant prie aplinkos apsaugos. 

Išsamūs tikslai: 

- didinti supratimą apie aplinką; 

- saugoti Islandijos gamtą; 

- kovoti su pasauline klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu; 

- skatinti tarpkultūrinius mainus; 

- didinti tarpkultūrinį supratimą; 

- skatinti tarpkultūrinį dialogą. 

Reikjaviko aplinkosaugos ir šiukšlių medžioklės projekto tikslas - suburti žmones iš viso pasaulio, 

turinčių skirtingą kilmę ir kultūrą, susivienyti aplinkos apsaugos tikslais. 

 

Grupė: nuo 5 iki 16 dalyvių (ne daugiau kaip 2 dalyviai iš tos pačios šalies) 

Trukmė: 9 dienos 

Treneris: Stovyklą veda apmokyti ilgalaikiai ESC1 savanoriai 

 

1 European Solidarity Corps 
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MOKYMAS - PAGRINDINIŲ ĮGŪDŽIŲ PLĖTRA 

● Tarpkultūrinis supratimas 

● Sąmoningumas aplinkai 

● daugiakalbė kompetencija 

● Asmeninė, socialinė ir mokymosi kompetencija 

 

METODIKA 

● ledlaužiai 

● Energizuotojai 

● Grupinis darbas 

● Paskaitos 

● Grupinė diskusija 

● Komandos formavimas 

● Hands-on 

 

ŽINIOS 

● Tarpkultūrinis mokymasis ir dialogas: grupė žmonių iš viso pasaulio 9 dienas keičiasi kultūra ir 

patirtimi, gyvena kartu. 

● Aplinkos problemos, tokios kaip plastiko tarša, miškų kirtimas, vartojimo įpročiai, iškastinis 

kuras, rūšių nykimas ir kt. 

● Socialinis poveikis aplinkai: didelio masto gamybos darbo sąlygos besivystančiose šalyse, 

individualus elgesys, greita mada ir kt. 
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● Aplinkosaugos sprendimai: švari ir pasyvi energija, ekologiškas žemės ūkis, vietiniai produktai, 

sąžininga prekyba, informuoti vartotojai, aktyvumas ir kt. 

● Tarptautinė virtuvė: keitimasis savo šalies gastronomija 

● Socialinė sąveika: maitinimas, ledlaužiai, energizuojantys asmenys, komandos formavimo veikla, 

vertinimai ir grįžtamojo ryšio sesijos 

● Bendraukite užsienio kalba 

 

Patarimai vedėjams 

KAIP BENDRUOTI SU STOVYKOS DALYVIAIS: PAGALBININKŲ GAIRĖS 

 

I. PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

- būti pasirengusiam prisitaikyti ir improvizuoti 

- būkite kantrūs ir pabrėžtini 

- darugiškas  bendravimas 

- pozityvus mąstymas, atviras požiūris 

II. PAGALBININKŲ UŽDUOTYS 

III. EFEKTYVUS MOKYMAS 

• Stovyklos tikslas - gilinti žinias apie aplinkos problemas ir palaikyti tarpkultūrinį dialogą 

• Paaiškinkite, kaip perdirbimo sistema veikia Islandijoje ir mūsų namų ūkiuose, kad turėtumėte 

praktinės patirties. 

• Suteikite dalyviams darnaus gyvenimo būdo modelį ir geriau informuokite juos apie vartojamus 

maisto produktus ir produktus („pasidaryk pats“ dirbtuvės). 
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IV SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMAS, PARDAVIMO GRUPĖS POTENCIALAS 

• Laužikliai - kad erdvė būtų draugiškesnė 

- Padalinkite grupę poromis. Duokite jiems 15 minučių kalbėtis ir susipažinti. Padarykite ratą, kur 

kiekvienas asmuo supažindina savo kolegą. 

- Vardų žaidimas: padarykite 1 apvalų ratą, praleidžiant objeką/daiktą. Asmuo, turintis daiktą, turi 

pasakyti savo vardą, objekto vardą, asmens, iš kurio gavo objektą, vardą ir asmens, kuriam jie 

perduoda daiktą, vardą. 

• Mandalos metodas, skirtas suprasti kiekvieno dalyvio individualius lūkesčius ir vidutinio 

laikotarpio bei galutinį atsiliepimų vertinimą. 

Paprašykite dalyvių išsiaiškinti, ką jie nori išmokti užsiėmimo metu: 

● Ką norite įgyti? Ką norite pasiimti namo? 

● Kodėl jus domina šios stovyklos tema? 

● Ką norite išmokti šioje stovykloje? 

● Ko tikitės iš šios stovyklos? Kas nori atsitikti, kad ši stovykla būtų sėkminga? 

● Ko reikia, kad stovykloje jaustumėtės patogiai? 

• Tarptautinis vakaras su vakariene, kuriame dalijamasi kulinarijos kultūra iš skirtingų šalių ir 

žaidimais / muzika, siekiant sustiprinti komandinę dvasią ir pasidalinti kultūrinėmis tradicijomis. 

• 3–4 maisto ruošimo ir valymo komandos turi komandinį darbą 

 

Mokymų programa 

Reikjaviko gamtosaugos ir šiukšlių medžioklė 

1 diena - atvykimas. Įvadai ir lūkesčiai. 

1. Kas mes esame 
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TIKSLAS: Pristatykite tarptautinę grupę priimančiajai organizacijai. Organizacijos istorijos, 

apimties ir tikslų paaiškinimas. 

2. Priimančioji šalis 

TIKSLAS: Įvadas į priimančią šalį. 

Pristatymas apie Islandiją: istorija, geografija, geologija, fauna, įdomūs faktai, socialiniai patarimai, 

žaidimų viktorina ir naudingas žodynas islandų kalba. 

3. Asmeninės įžangos ir lūkesčiai 

1 TIKSLAS: Pažink vienas kitą. 

Organizuokite ledlaužius, kad grupė pažintų vienas kitą. 

2 TIKSLAS: Supraskite kiekvieno dalyvio individualius lūkesčius. 

Mandalos metodas  

2 diena - seminaras, tyrinėjimas ir diskusijos 

1 TIKSLAS: Suteikti pagrindines žinias apie bendras aplinkos problemas ir aspektus 

1 seminaras Įvadas į supratimą apie aplinką 

2 TIKSLAS: apžiūrėkite miestą ir atraskite pagrindinius lankytinus objektus 

Miesto žaidimas, įskaitant tam tikrų vietų paiešką sostinės rajone su istoriniais paaiškinimais. 

3 TIKSLAS: Susitelkite į tam tikrą aplinkosaugos problemos temą ir dalinkitės asmenine patirtimi 

bei idėjomis apie ją 

Dokumentinis filmas + grupės diskusijos 

3 diena - savanorystės veikla ir muziejaus lankymas 

1 TIKSLAS: Spręskite minimalizmo koncepciją 

Trumpas žvilgsnis, kodėl toks gyvenimo būdas galėtų pasiūlyti žmonėms geresnį gyvenimą dėl mažo 

neigiamo poveikio aplinkai. 
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2 TIKSLAS: Pritaikykite teoriją praktiškai 

Organizuotas valymas pakrančių ar miesto teritorijoms, siekiant tiesiogiai prisidėti prie aplinkos 

apsaugos. 

3 TIKSLAS: Švietimas apie banginių gyvenimą ir žmogaus poveikį jų egzistavimui. 

Islandijos banginiai - ekskursija po muziejų (neprivaloma turėti garso vadovą). 

4 TIKSLAS: patirti miesto politiką skatinti viešąjį sportą ir sveiką gyvenimo būdą. 

Atsipalaiduokite baseinuose (karštuose baseinuose). 

4 diena - būti nuotaikingam ir užmegzti ryšius su vietos gyventojais 

1 TIKSLAS: Atrasti Islandijos kraštovaizdį, ugnikalnius, krioklius ir istorinį požiūrį. 

Auksinio rato ekskursija 

2 TIKSLAS: laikotarpio vidurio vertinimas. 

Mandalos metodas (galima įsigyti salto kalba) 

3 TIKSLAS: Dalyvavimas vietiniame renginyje, siekiant susipažinti su vietinių gyventojų kultūriniu 

identitetu. 

Kinas/dabartinis vietinis įvykis 

5 diena - atliekų tvarkymas 

1 TIKSLAS: Gilinti žinias apie atliekų tvarkymą Islandijoje per paskaitas, kurias skaito vietos 

specialistai. 

Apsilankymas SORPA - atliekų surinkimo centre 

2 TIKSLAS: Dalyvių informuotumas apie perdirbimo ir atliekų tvarkymo metodus, tiriant juos 

dominančią temą. 

Tyrimo laikas ir seminaras 3. 

3 TIKSLAS: Dalijimasis asmenine nuomone ir idėjomis tarpkultūriniams mainams. 
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Vietinės ir pasaulinės aplinkosaugos problemos - grupės diskusija 

6 diena - praktinė patirtis 

1 TIKSLAS: Sužinokite, kodėl Islandija yra geoterminės energijos naudojimo pradininkė ir kaip 

visuomenė valdė perėjimą nuo anglies ir naftos prie atsinaujinančių išteklių. 

Ekskursija su gidu Hellisheiði geoterminėje elektrinėje. 

2 TIKSLAS: Valyti slidinėjimo trasas ir apylinkes, apsuptas nuostabių Islandijos kraštovaizdžių. 

Šiukšlių medžioklė Mėlynuosiuose kalnuose. 

3 TIKSLAS: patirti neįprastą galimybę išsimaudyti šiltoje upėje vienoje iš natūralių Islandijos 

geoterminių zonų. 

Ekskursija po karštą upės žygį 

7 diena - pasidaryk pats - daryk tai pats 

1 TIKSLAS: Dalijimasis žiniomis apie tai, kaip pasigaminti savo higienos produktus. 

Dezodoranto gaminimo dirbtuvės. Būtinos priemonės ir ingredientai, kuriuos teikia SEEDS. 

2 TIKSLAS: Vaizdinė patirtis kartu su medžiokle šiukšlėmis. 

Apsilankymas perdirbtuose namuose ir teritorijos valymas. 

3 TIKSLAS: Keitimasis kultūra 

Tarptautinė vakarienė, skirta pasidalinti nacionaliniais maisto produktais, žaidimais ir muzika. 

8 diena - tyrinėjimas 

1 TIKSLAS: Vienos dienos kelionė pakrante, siekiant parodyti Islandijos kraštovaizdį ir gamtą. 

Pietų kranto ekskursija. 

2 TIKSLAS: Dalyvių atsiliepimai ir galutinis įvertinimas. 

Mandalos metodas (galima įsigyti salto kalba) 

9 diena - išvykimas. 
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Free publication 

 

Reykjavík, Iceland 

September 2020 

Publisher: SEEDS - SEE beyonD borderS 

e-mail: projects@seeds.is 

www.seeds.is 

 

 

 

 

 

. 

Savanorystė aplinkosaugos tikslais. „SEEDS Iceland“ mokymo modulis yra licencijuotas pagal 

„Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0“ tarptautinę licenciją. 

Remiantis darbu, esančiu https://www.fostersocialinclusion.eu/ 
 

 
 

 

Šis projektas finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 

Komisija / Nacionalinė agentūra negali būti laikoma atsakinga už joje esančios informacijos 

naudojimą. 
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