PATVIRTINTA
Panevėžio gamtos mokyklos
direktoriaus 2022-11-22
įsakymu Nr. VĮ-162

PAUKŠČIŲ GLOBOS INICIATYVOS
„UŽ VIENĄ TRUPINĖLĮ ČIULBĖSIU VISĄ VASARĖLĘ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Paukščių globos iniciatyvos „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ (toliau – Iniciatyva)
nuostatai reglamentuoja iniciatyvos tikslus, uždavinius, dalyvavimo sąlygas, organizavimo tvarką.
2. Iniciatyva yra viena iš aplinkosauginio sąmoningumo, iniciatyvumo, saviraiškos,
pilietiškumo ugdymo formų. Iniciatyvos dalyviai rengia paukščių globos veiklas ir jas įgyvendina.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – propaguoti aplinkosaugos idėjas, ugdyti vaikų pažinimo, pilietiškumo
kompetencijas, suvokti save, kaip atsakingą, prasmingai veikiantį bendruomenės narį.
4. Uždaviniai:
4.1. mokyti stebėti, analizuoti gamtos objektus ir reiškinius;
4.2. lavinti praktinius paukščių globos įgūdžius, formuoti atsakomybės jausmą;
4.3. ugdyti gebėjimą planuoti savo veiklą, įsivertinti ir pasidžiaugti savo veiklos rezultatais;
4.4. skatinti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.
III. ORGANIZATORIAI
5. Iniciatyvą organizuoja Panevėžio gamtos mokykla (toliau – Gamtos mokykla).
IV. DALYVIAI
6. Iniciatyvoje kviečiami dalyvauti lopšelių-darželių ugdytiniai ir bendrojo ugdymo mokyklų
1-4 klasių mokiniai.
V. ORGANIZAVIMAS
7. Iniciatyva vykdoma 2022 m. lapkričio–2023 m. kovo mėnesiais.

8. Iniciatyvos dalyviai el. paštu pgmkonkursai@gmail.com atsiunčia paraišką (1 priedas)
(paraiškoje pateikiamas numatytos veiklos) iki 2022-11-28.
9. Iniciatyvos eigą dalyviai fotografuoja, filmuoja, montuoja nuotraukų koliažus ar trumpus
video filmukus. Įamžintomis akimirkomis, trumpais aprašymais, Iniciatyvos dalyviai dalinasi Facebook
grupėje „Paukščių globos iniciatyva „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“
www.facebook.com/groups/476409434357053/. Kiekvienas Iniciatyvos dalyvis, skelbdamas
informaciją, būtinai turi nurodyti: įstaigos pavadinimą, grupę ar klasę.
10. Iniciatyvos medžiaga į Facebook grupę talpinama iki 2023-04-14.
11.
Įgyvendintų
iniciatyvų
ataskaitos
(2
priedas)
teikiamos
el.
paštu
pgmkonkursai@gmail.com iki 2023-04-14.
VI. APDOVANOJIMAS
12. Iniciatyvų dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir prizais.
13. Mokytojams išduodami pažymėjimai.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti Iniciatyvos nuostatus.
15. Už dalyvių sutikimą viešinti nuotraukas ar video viešoje internetinėje erdvėje atsako
nuotraukų skelbėjas ir dalyvaujanti Iniciatyvoje įstaiga.

Kontaktinis asmuo:
Metodininkė Vaida Sarapienė
Tel. (8-45) 577521, el. p.: sa.vaida@gmail.com

Paukščių globos iniciatyvos
„Už vieną trupinėlį čiulbčsiu visą vasarėlę“
nuostatų
1 priedas

INICIATYVOS DALYVIO PARAIŠKA
(elektroninis variantas atsiunčiamas iki 2022-11-28)
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Klasė (grupė)
Dalyvių skaičius
Atsakingo mokytojo vardas, pavardė
Atsakingo mokytojo el. paštas,
telefonas
Numatomos Iniciatyvos veiklos

Paukščių globos iniciatyvos
„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“
nuostatų
2 priedas
INICIATYVOS ĮVYKDYMO ATASKAITA
(elektroninis variantas atsiunčiamas iki 2023-04-14)
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Klasė (grupė)
Dalyvių skaičius
Iniciatyvą įgyvendinę mokytojai
(vardas, pavardė)
Partneriai (jeigu yra)
Pasiekti rezultatai:

Ataskaitą rengusio mokytojo vardas,
pavardė, el. paštas, telefonas.

