EKOLOGINIO KŪRYBINIO PROJEKTO „ MANO DRAUGAS – VANDUO“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto „MANO DRAUGAS – VANDUO“ (toliau vadinamo – projektu) nuostatai reglamentuoja
projekto tikslus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projekto organizatoriai asociacija „Gyvoji planeta“ (www.gyvojiplaneta.lt) apjungia nuo 2011 metų
vykdomus
socialinius,
ekologinius,
kūrybinius
projektus
„Laimingas
vanduo“
(www.laimingasvanduo.lt ), „Apkabinkime žemę“, „Taikos šokis“ ir kitus.

II.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Projekto tikslas – ugdyti pilietiškumą, ekologinį sąmoningumą, skatinti vaikų ir bendruomenės
įsitraukimą į aplinkosaugines veiklas artimiausioje aplinkoje.
4. Projekto uždaviniai:
4.1. ugdyti gamtojautą – empatišką, tausojantį elgesį gamtoje, kritinį mąstymą, kūrybiškumą,
visuminį pasaulio suvokimą;
4.2. skatinti bendruomeniškumą, savo krašto gamtos pažinimą.
III.

POJEKTO DALYVIAI IR TRUKMĖ

5. Projekto dalyviai - Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės.
6. Projektas vyks nuo 2019-03-12 iki 2019-06-10.
IV.

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

7. Projekto dalyvių registracija vyksta iki 2019 m. kovo 19 d. organizatorių el. paštu atsiųstoje registracijos
formoje.
8. Projekto veiklos:
8.1. Globok: pasirinkite artimą jūsų aplinkai vandens telkinį, kurį globosite, domėsitės, sieksite
pažinti, kuris taps jūsų draugu;
8.1.1. su vaikais pasigaminkite plakatą su užrašu „Mano draugė/as – pvz. Mūšos upė“;
8.1.2. pasidalinkite plakato vaizdu Fb paskyroje „Akcija Laimingas vanduo“.
8.2. Pažink: draugais tampama artimai pažįstant vienam kitą. Veiklos prie globojamo telkinio :
8.2.1. gamtotyros veiklos: stebėjimas, kaip pavasario mėnesiais kinta gamtinė aplinka –
vandens lygis, pakrantės augalų vegetacija, gyvūnijos pabudimas, paukščių grįžimas ir
kt.; pakrantės ir vandens užterštumo tyrimas;
8.2.2. organizuokite 2–3 akcijas „Laimingas vanduo“ (kaip tai daroma žr.
www.laimingasvanduo.lt ). Įvykus švarinimo akcijai užfiksuokite nuotraukose ir

registruokite: datą, vietovę ( pvz.: Nėries upė Vilniuje ties Žirmūnais) ir dalyvavusių
žmonių skaičių (x vaikai, x pedagogai, x tėvai, x savivaldos atstovai ir pan.) .
8.3. Dalinkis: pagalvokime kiekvienas ir visi kartu, kuo galiu pasidalinti su draugu?
8.3.1. projekto dalyviai skiria savo kūrybinę veiklą globojamam vandens telkiniui (gal tai bus
daina, šokis, eilės, žemės meno kūrinys ar kita nuoširdi kūryba);
8.3.2. užfiksuokite savo veiklas ir kūrybą projekto metu ir medžiagą su trumpu aprašymu
patalpinkite savo įstaigos interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose;
8.3.3. tikslią nuorodą atsiųskite el. paštu laimingasvanduo@planetalive.org;
8.3.4. nuorodas projekto organizatoriai įkels į Žemėlapį - interaktyvų pilietiškumo tinklą,
tokiu būdu nuveiktais darbais projekto dalyviai pasidalina su kitais projekto dalyviais bei
plačiąja visuomene;
8.3.5. Žemėlapis yra talpinamas svetainėje https://laimingasvanduo.lt/renginiai/interaktyvuszemelapis/ , socialiniuose tinkluose.
9. Projekte dalyvavusios komandos apdovanojamos padėkos raštais, dalyvavę prdagogai – vardiniais
pažymėjimais.
V.

PROJEKTO INFORMACIJOS SKLAIDA

10. Informaciją apie projektą organizatoriai skelbia interneto svetainėje laimingasvanduo.lt ir
bendrauja su projekto dalyviais socialiniame tinkle Facebook paskyroje akcija „Laimingas vanduo“
ir el. paštu laimingasvanduo@planetalive.org .
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas projekte, sutinka, kad jo darbas galės būti panaudotas projekto
organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant informaciją apie autorių.
12. Atsakingiems projekto pedagogams primename, kad vaizdų su vaikais publikavimui būtinas tėvų
sutikimas.
13. Organizatoriai pasilieka teisę keisti projekto terminus, prieš tai iš anksto informavus projekto
dalyvius.

_________________

