PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA
PAUKŠČIŲ GLOBOS AKCIJOS
„Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akcija „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ (toliau – Akcija) yra viena iš aplinkosauginio
sąmoningumo, iniciatyvumo, saviraiškos, pilietiškumo ugdymo formų. Akcijos dalyviai rengia paukščių
globos projektus (toliau – Projektus) ir juos įgyvendina. Akciją organizuoja Panevėžio gamtos mokykla
(toliau – Gamtos mokykla). Dalyvių paraiškos, Projektų vykdymo medžiaga ir atliktų Projektų ataskaitos
teikiamos el. paštu pgamtosmokykla@gmail.com
Akcijos organizatoriai, suderinę su projektų
vykdytojais, lankosi ugdymo įstaigose, susitinka su akcijos dalyviais. Iš Akcijos dalyvių gauta
informacija apie projektų vykdymą skelbiama Gamtos mokyklos interneto svetainėje
https://gamtosmokykla.panevezys.lm.lt/
2. Akcijos dalyviai – Panevėžio miesto ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir pradinių
klasių mokiniai. Pageidaujantys dalyvauti Akcijoje ugdymo įstaigų atstovai pateikia dalyvio paraišką (1
priedas) kvietime nurodytais terminais.
II. AKCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Akcijos tikslas – propaguoti aplinkosaugos idėjas, ugdyti ekologines nuostatas, suvokti save kaip
atsakingą, prasmingai veikiantį bendruomenės narį.
4. Uždaviniai:
4.1. Ugdyti vaikų norą pažinti, stebėti, analizuoti gamtos objektus ir reiškinius.
4.2. Suteikti praktinių paukščių globos įgūdžių, ugdyti atsakomybės jausmą.
4.3. Ugdyti gebėjimą planuoti savo veiklą, įvertinti ir pasidžiaugti savo veiklos rezultatais.
4.4. Skatinti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.
III. AKCIJOS ORGANIZAVIMAS
5. Projektų parengimas ir pateikimas Gamtos mokyklai.
5.1. Akcijos dalyviai atsiunčia paraišką (paraiškoje pateikiamas ir projekto veiklos planas) iki
kvietime nurodytos datos.
6. Projektų įgyvendinimas ugdymo įstaigose.
6.1. Projektai vykdomi lapkričio-kovo mėnesiais.
6.2. Gamtos mokyklai teikiama informacija apie projekto vykdymą (2-4 nuotraukos ir labai trumpi
aprašymai).
7. Įgyvendintų Projektų ataskaitų (2 priedas) pristatymas iki balandžio mėnesio.
8. Akcijos rezultatų aptarimas, dalyvių apdovanojimas.
8.1. Akcijos dalyviai apdovanojami diplomais ir prizais.
8.2. Mokytojams išduodami pažymėjimai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Akcijos veiklų konkrečios datos kiekvienais metais nurodomos kvietimuose.

Kontaktinis asmuo
Valda Briedienė, metodininkė
Tel. (8-45) 577521, el. p.: valdabriediene@gmail.com

1 priedas
Akcijos dalyvio paraiškos forma
(elektroninis variantas pristatomas 2020 m. lapkričio 25-27 dienomis)
Įstaiga

Projekto pavadinimas.

Projekto veiklos planas

Klasė
(grupė)

Dalyvių
skaičius

Mokytojo (priešmokyklinio
ugdymo pedagogo,
auklėtojo) vardas, pavardė,
el.paštas, telefonas

2 priedas
Projekto įvykdymo ataskaitos forma
(elektroninis variantas pristatomas iki 2021-04-14)
Ugdymo įstaiga
Projekto pavadinimas
Klasė (grupė)
Dalyvių skaičius
Projektą įgyvendinę pedagogai (vardas, pavardė)
Partneriai (jeigu yra)
Pasiekti rezultatai:

Ataskaitą rengusio mokytojo (priešmokyklinio ugdymo pedagogo, auklėtojo) vardas, pavardė, el.paštas,
telefonas.

