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EKOLOGINĖS INICIATYVOS 

 „MISIJA: EKO GIMTADIENIS“ 

NUOSTATAI 

 

Laimėk nemokamą edukaciją Gamtos mokykloje! 
 

Tvarus vartojimas kasdien turi vis didesnę reikšmę mūsų globalioje vartotojiškoje visuomenėje. Ką 

galime padaryti kiekvienas iš mūsų, kad sumažintume aplinkos taršą? Tvarus vartojimas galėtų būti 

įgyvendinamas per taupų naudojimą, taupų pirkimą, pakartotinį atliekų panaudojimą. Šį kartą 

atkreipiame dėmesį į įstaigose švenčiamus vaikų gimtadienius, nes kiekvienas jų palieka nemažą kalną 

šiukšlių: vienkartinės lėkštės, puodeliai, kepurėlės, balionai ir konfeti yra neperdirbamos atliekos ir po 

gimtadienio keliauja tiesiai į sąvartyną. Puoselėjant vartojimo mažinimo idėją, kviečiame ugdymo 

įstaigas prisijungti prie iniciatyvos, skatinančios gimtadienius darželiuose ir mokyklose pažymėti 

nesukuriant papildomų atliekų, kūrybiškai panaudojant jau turimus išteklius ir prikeliant daiktus antram 

gyvenimui.   

         
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ekologinės iniciatyvos „Misija: EKO gimtadienis“ (toliau – Iniciatyva) nuostatai  

reglamentuoja iniciatyvos tikslus, uždavinius, dalyvavimo sąlygas, organizavimo tvarką. 
2. Iniciatyvos organizatorius – Panevėžio gamtos mokykla. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – ugdyti vaikų/mokinių aplinkosaugines kompetencijas, gebėjimą prognozuoti savo 
veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo; 

4. Uždaviniai: 

4.1. ieškoti  originalių idėjų kaip organizuoti šventes nesukeliant neigiamų pasekmių aplinkai; 
4.2. skatinti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą ; 

4.3. dalintis gerąja patirtimi, iliustruojant ir aprašant įgyvendintas veiklas. 
 
 

 



III. DALYVIAI 

 

5. Iniciatyvos dalyviai – lopšelių-darželių ugdytiniai ir bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių 

mokiniai. 
 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

6. Iniciatyva vykdoma 2023 m. kovo 1 – balandžio 31 d. 

7. Iniciatyvos dalyviai iki 2023 m. kovo 1 d. atsiunčia paraišką el. paštu 
pgmkonkursai@gmail.com  (1 priedas). 

8. Dalyviai fiksuoja momentus, kaip organizuojamos šventės darželyje ar mokykloje 

fotografuodami, filmuodami, montuodami nuotraukų koliažus, trumpus video filmukus.  
Įamžintomis akimirkomis, trumpais aprašymais, Iniciatyvos dalyviai dalinasi Facebook grupėje „Misija 

EKO gimtadienis“ –  https://www.facebook.com/groups/887787329123468. 
Kiekvienas Iniciatyvos dalyvis, skelbdamas informaciją, būtinai turi nurodyti: įstaigos pavadinimą, 
grupę ar klasę ir trumpai aprašyti kokią idėją/veiklą įgyvendino (akcentuojant tvarumo momentą). 

9. Iniciatyvos medžiaga į Facebook grupę talpinama iki 2023-04-31. 
 

V. ORGANIZUOTŲ VEIKLŲ VERTINIMAS, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

10. Veiklos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:  

10.1. idėjos ir temos atitikimas; 
10.2. organizuotų veiklų originalumas, inovatyvumas ir skaičius; 

11. Trys grupės, kurių idėjos labiausiai atitiks vertinimo kriterijus bus pakviestos nemokamai 
dalyvauti vienoje iš Gamtos mokykloje vedamų edukacinių programų. 

12. Visiems mokytojams, dalyvavusiems kartu su ugdytiniais Iniciatyvoje, bus išsiųsta 

elektroninė pažyma. 
13. Apie konkurso rezultatus mokytojai bus informuoti jų nurodytu el. paštu iki 2023-05-08. 

 

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. 
16. Papildoma informacija teikiama el.paštu pgmkonkursai@gmail.com 
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