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Vilniaus miesto vaikų
Aplinkosaugos kūrybinių, edukacinių veiklų
„Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
Atkreipiant vaikų dėmesį į vartojimo kultūros sampratą, skiepijant naują požiūrį į tausojantį
vartojimą, ekokūrybą, gamtos išteklių saugojimą, Vilniaus saugaus miesto centre organizuojamos
Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos kūrybinės, edukacinės veiklos „Maži darbeliai gali tapti didelių
darbų pradžia“.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas: Skatinti vaikus generuoti antrinių atliekų pakartotinio panaudojimo kūrybines idėjas
organizuojant kūrybines, edukacines veiklas.
Uždaviniai: Formuoti aplinkosaugines vertybines nuostatas, ugdyti vaikų meninę saviraišką,
aplinkosauginį sąmoningumą ir pozityvų požiūrį į antrinių atliekų kūrybišką panaudojimą.
III. DALYVIAI
1. Į pasirinktas kūrybines, edukacines veiklas Vilniaus saugaus miesto centre registruojama
visa vaikų grupė/ klasė ir dirbama pagal susitarimą.
2. Nuotolinėse veiklose gali dalyvauti visa vaikų grupė/ klasė arba registruotis vaikai
individualiai.
3. Aplinkosaugos kūrybinių, edukacinių veiklų dalyvių amžius nurodytas šių nuostatų 1
priede.
IV. KŪRYBINIŲ, EDUKACINIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS
Aplinkosaugos kūrybines, edukacines veiklas organizuoja Vilniaus saugaus miesto centro
Aplinkosaugos srities metodininkė Žydrūnė Laužadytė.
Telefonas informacijai/registracijai: (85) 234 39 44, 865642451.
El.paštas: zydrune.vismc@gmail.com)
V. NUMATOMŲ KŪRYBINIŲ, EDUKACINIŲ VEIKLŲ LAIKAS IR TEMOS:
1. Numatytų kūrybinių veiklų programa išdėstyta šių nuostatų priede Nr.2.
2. Aplinkosaugos kūrybinių, edukacinių veiklų „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų
pradžia“ temos:
1. 2020 m. spalio 20 d. – lapkričio 20 d.
„Gamtos paveikslas“.
2. 2020 m. gruodžio 1 d. – 18 d.
„Kalėdinės dekoracijos“.
3. 2021 m. kovo 15 d. – 26 d.
„Velykinės dekoracijos ir puošmenos“
4. 2021 m. balandžio 19 d. – 30 d.
„Dovana Mamai“.
5. 2021 m. gegužės 17 d. – 28 d.
„Dovana Tėčiui“.
6. 2021 m. birželio 1 d. – 15 d.
„Akmenėlių galerija“
Pastaba : Numatytų veiklų programos bus skelbiamos atskirai, prieš prasidedant kiekvienai veiklai.
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VI. SĄLYGOS KŪRYBINĖMS, EDUKACINĖMS VEIKLOMS IR DARBAMS
1. Kūrybinės, edukacinės veiklos gali vykti Vilniaus saugaus miesto centre (Architektų g.
166, Vilnius). Pasirinkus kūrybinių, edukacinių veiklų temą, suderinus laiką ir vietą su
organizatoriumi, aptariamos kūrybinių darbų priemonės ir sąlygos.
2. Kūrybinės edukacinės veiklos gali vykti nuotoliniu būdu, pateikiant atliktų kūrybinių darbų
fotonuotraukas el. paštu: zydrune.vismc@gmail.com). Prie darbo turi būti nurodytas autoriaus vardas,
ugdymo įstaiga, klasė/grupė, autoriaus arba mokytojo kontaktiniai telefonai.
Pastaba: reikiamų asmens duomenų panaudojimas ir darbų autorių indentifikavimas yra
laikomas dalyvių sutikimu - pateikiant darbą (-us) aplinkosaugos kūrybinių veiklų procesui.
3. Kūrybiniams darbams gali būti panaudotos įvairios gamtinės ir tik saugios antrinės
žaliavos:
4. Organizatorius dėl susidariusios koronaviruso pandeminės situacijos šalyje/pasaulyje,
pasilieka teisę keisti kūrybinių veiklų eigą ir sąlygas, apie tai iš anksto informuojant
užsiregistravusius dalyvius.
VII. KŪRYBINIŲ DARBŲ SKLAIDA
Vilniaus miesto vaikų aplinkosaugos kūrybinių darbų „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų
pradžia“ pristatymai bus skelbiami Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje
www.vismc.lt.
VIII. KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAS
Kūrybinių veiklų dalyviai (visa klasė/grupė ir atsakingas pedagogas arba individualus asmuo)
bus apdovanoti dalyvio diplomu už ekokūrybą ir dalyvavimą aplinkosaugos kūrybinėje veikloje
„Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“.
Pageidaujant diplomas gali būti išsiųstas ir elektroniniu paštu.
_______________

