PROJEKTO „GAMTOS HEROJAI. APDOVANOJIMAI“ NUOSTATAI

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1. Apdovanojimų tikslas – įvertinti, paviešinti ir apdovanoti gamtosaugos srityje aktyviai veikiančias
ugdymo įstaigų bendruomenes už jų nuveiktus darbus saugant gamtą, prisidedant prie aplinkosauginio
sąmoningumo ugdymo ir gamtai draugiško gyvenimo būdo formavimo bei aktyvios aplinkosauginių
idėjų sklaidos savo aplinkoje, tokiu būdu rodant pozityvų ir siektiną pavyzdį kitoms ugdymo
įstaigoms.
1.2. Uždaviniai:

• Didinti mokymo įstaigų, pedagogų ir mokinių įsitraukimą į darnios aplinkos kūrimą
įgyvendinat darnaus vystymosi tikslus ir inicijuojant bei puoselėjant įvairias aplinkosaugines
veiklas ugdymo įstaigose;

• Skatinti gerųjų gamtosauginių pavyzdžių sklaidą tarp bendruomenių ir plačiajai visuomenei,
sudarant galimybes bendradarbiavimui ir aplinkosauginių dalykų integracijos ugdymo
įstaigose populiarinimui.

• Sąžiningai įvertinti mokymo įstaigų, pedagogų ir mokinių įdirbį bei indėlį siekiant
įvairiapusiškai prisidėti, populiarinti ir įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus savo aplinkoje ir
už jos ribų, bei apdovanoti labiausiai nusipelniusius.
2. DALYVIAI
2.1. Apdovanojimuose gali dalyvauti visos suinteresuotos ugdymo įstaigos ir pedagogai bei
mokyklinio amžiaus vaikai (1-12 klasės).
2.2. Dalyviai nominuojami trijose kategorijose:

• Metų aplinkosauginio ugdymo įstaiga;
• Metų ekologiškiausias pedagogas;
• Metų aplinkai draugiškiausias mokinys.
2.3. Metų pedagogo ir mokinio kategorijose nominuojami tik pavieniai asmenys. Jei buvo dirbta
grupėje ir nėra aiškaus lyderio, kurį norima išskirti, projektas priskiriamas įstaigai ir paraiška teikiama
į metų ugdymo įstaigos kategoriją.
2.4. Ugdymo įstaiga, pretenduojanti į metų aplinkosauginio ugdymo įstaigos kategoriją, savo
nuostatuose turi būti nusistačiusi aplinkos ugdymo kryptį.
3. EIGA
3.1. Registracija į apdovanojimus vykdoma nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 18 d.
3.2. Dalyvio kandidatūra apdovanojimuose gali būti registruojama dviem būdais:
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• Dalyvio kandidatūrą pasiūlo kitas asmuo
• Dalyvis savo kandidatūrą pasiūlo pats
3.3. Registracija vykdoma užpildžius elektroninę anketą, nurodant siūlomo kandidato kontaktinius
duomenis ir priežastį, kodėl jis nusipelnė būti apdovanotas. Aktyvi registracijos nuoroda:
https://forms.gle/MajMQJ9edv9c6UiE6
3.4. Visiems pasiūlytiems kandidatams, nurodytais kontaktais išsiunčiama išplėstinė anketa, kurioje
prašoma patiems nurodyti per paskutiniuosius 5 metus (nuo 2015 m.) įvykdytus projektus, iniciatyvų
bei akcijų, kuriose dalyvavo sąrašą ir trumpus aprašymus (renginio pavadinimas, tikslas, pasiektas
rezultatas, jei yra galimybė - renginio nuoroda ar nuotrauka). Ši anketa vertinimui pateikiama iki 2020
m. lapkričio 8 d.
3.5. Visos atsiųstos paraiškos bus įvertintos komisijos pagal kriterijus nurodytus IV skiltyje
(Vertinimas). Kandidatai apie pasiektus rezultatus bus informuoti asmeniškai anketoje nurodytais
kontaktais.
3.6. Apdovanojimų ceremonija vyks Vilniuje, festivalio „Kita forma“ metu, 2020 m. lapkričio gale
(atliekų mažinimo savaitė). Šio renginio metu bus išaiškinti apdovanojimų nugalėtojai, bei prizų
laimėtojai, kurie bus apdovanojami gyvai. Apie kvietimą atvykti į renginį dalyviai bus informuojami
nurodytais kontaktais.
3.7. Nesant galimybės apdovanojimus organizuoti gyvai, jie bus perkelti į elektroninę erdvę ir bus
transliuojami pasitelkiant internetines platformas.

4. VERTINIMAS
4.1. Komisijos vertinimui pateikiamos visos teisingai užpildytos dalyvių anketos.
4.2. Kilus neaiškumams komisijos nariai ar organizatoriai gali pareikalauti dalyvio patikslinti ar
papildyti anketoje pateiktą informaciją.
4.3. Dalyvių paraiškose pateiktų veiklų tinkamumas vertinamas remiantis 2015 m. Jungtinių tautų
Generalinėje asamblėjoje pasiūlytais 17 darnaus vystymosi tikslų, iš jų išskiriant ir apjungiant ugdymo
įstaigoms, pedagogams ir mokiniams pačius aktualiausius:

• Nelygybės mažinimas
Pvz.: projektas, skirtas atkreipti dėmesį į užmirštas socialines grupes - mokykloje kepami
sausainiai senelių namų gyventojams, iš antrinių žaliavų gaminami žaisliukai globos namų
gyventojams; nebenaudojami drabužiai, žaislai atiduodami organizacijoms, nukreipiančioms
daiktus tiems, kam jų reikia; Iniciatyva paremti prasčiau finansiškai gyvenantį klasioką/
mokyklos draugą vykstantį į ekskursijas ir pan.

• Gera sveikata ir gerovė
Pvz.:

Sveikatinimo/pėsčiųjų

žygiai,

judumo

populiarinimas,

ugdymo

įstaigose

organizuojamos bendros mankštos, sveikos gyvensenos savaitės, valgyklos meniu pakeitimas
siekiant mažinti nenaudingo maisto prieinamumą bei suvartojimą ir pan.

2

• Kokybiškas išsilavinimas
Pvz.: Ugdymo įstaigose įgyvendinamas ir skatinamas papildomas, neformalus ugdymas,
sudaromos galimybės gilinti ir tikrinti žinias užklasinėje aplinkosauginėje veikloje,
aplinkosauginiuose būreliuose, olimpiadose, konkursuose, projektuose ir pan.

• Darni ir inovatyvi bendruomenė
Pvz.: Projektai, susiję su ugdymo įstaigų renovacija, sistemų atnaujinimu (šildymas,
vandentiekis, kanalizacija, elektra), „žaliųjų“ technologijų diegimu (saulės kolektoriai,
geoterminis šildymas), resursus taupantys pakeitimai (taupiosios lemputės, automatinis
apšvietimas koridoriuose, sisteminga santechnikos priežiūra – nelašantys čiaupai) ir pan.

• Atsakingas vartojimas
Pvz.: Atliekų susidarymo prevencijos, kaip didžiausios siekiamybės akcentavimas,
daugkartinių daiktų naudojimo skatinimas (gertuvės, dėžutės, įrankiai, maišeliai ir kt.), jų
gaminimo dirbtuvės, integracija į technologijų pamokas ir pan.

• Klimato kaitos poveikio mažinimas
Pvz.: Antrinio panaudojimo principų pritaikymas ugdymo įstaigose (senų baldų, daiktų,
medžiagų atnaujinimas ar kokybiškas ir naudą duodantis pritaikymas naujoms reikmėms pvz.
eko žaidimų kampelio sukūrimas, lauko poilsio zona, šiukšlių dėžės, vazonai ir t.t. ),
išmetamo CO2 kiekio ir senkančių išteklių sunaudojimo mažinimas (jungiantis prie
JUDUMO savaitės - kai atsisakoma motorinių transporto priemonių, judėjimas vyksta pėstute
ar dviračiais) ir pan.; komposto zonų sukūrimas ugdymo įstaigos teritorijoje.

• Gyvybė Žemėje bei Vandenyse
Pvz.: Iniciatyvos, skirtos aplinkos tyrinėjimui, pažinimui ir tvarkymui, šiukšlių rinkimui
miškuose, parkuose ir t.t.; projektai, skatinantys atsisakyti ir mažinti plastiko suvartojimą,
kadangi būtent jo daugiausia atsiranda vandenynuose; Gyvų augalų žaliųjų zonų, skirtų
naudoti mokinių ugdymui, formavimas ugdymo įstaigų viduje, bei kiemuose, jų naudojimas
ugdymo procese, tokių želdynų tvarkymas ne tik įstaigų teritorijose, dalyvavimas miškų
sodinimo ir tvarkymo akcijose, visapusiškas domėjimasis aplinka, flora ir fauna.
4.4. Jei veikla atitinka aukščiau pateiktus kriterijus, ji įvertinama pagal du lygmenis:

• I lygis - projektų, renginių, akcijų ir iniciatyvų organizavimas (3-5 taškai už kiekvieną
projektą)

• II lygis - dalyvavimas kitų organizuojamuose projektuose, akcijose bei iniciatyvose (1-3
taškai už kiekvieną projektą)
4.5. Jei veikla neatitinka 4.3. punkte pateiktų kriterijų, ji nevertinama.
4.6. Visi nominantai bus paskelbti ir viešoje socialinėje erdvėje, kur turės galimybę rinkti LIKE
paspaudimus. Trys daugiausiai LIKE paspaudimų surinkę nominantai bus tituluojami publikos
numylėtiniais ir gaus papildomus 1-2 balus prie bendro rezultato.
4.7. Susumavus visus dalyvių rezultatus bus įteikti trys apdovanojimai – po vieną kiekvienoje
kategorijoje geriausiai pasirodžiusiam dalyviui.
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5. ORGANIZAVIMAS
5.1. Apdovanojimus organizuoja ir vykdo aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“.
5.2. Projekto koordinatorė: Raminta Časonė (el. paštas: apdovanojimai@kita-forma.lt, telefonas 8 633
77609).
5.3. Dalyvavimas apdovanojimuose yra nemokamas.
5.4. Pagrindinį prizą - stipendijas nugalėtojams steigia VšĮ “Žaliasis taškas”. Metų aplinkosauginio
ugdymo įstaigai skiriama 1000 eurų vertės stipendija; metų ekologiškiausiam pedagogui - 500 eurų
vertės stipendija; metų aplinkai draugiškiausiam mokiniui - 500 eurų vertės stipendija.
5.5. Nugalėtojai prizų atsiėmimo sąlygas derina su organizatoriais ir prizus atsiimti turi iki 2021 m.
liepos mėnesio.
5.6. Organizatoriai pasilieka teisę keisti etapų ir renginių datas bei apdovanojimų struktūrą, aiškiai apie
tai informuojant dalyvius anketoje nurodytu el. paštu.
5.7. Organizatoriai pasilieka teisę viešinti informaciją, susijusią su projektais, Vilniaus savivaldybės
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio tinklalapyje www.aplinka.lt bei organizatorių ir
projekto partnerių socialinėje elektroninėje erdvėje.
5.8. Gamtos herojų apdovanojimai, kaip sudėtinė projekto “Gamtai draugiška mokykla” dalis, yra iš
dalies finansuojama Vilniaus savivaldybės Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio.
5.9. Daugiau informacijos apie projektą rasite organizatorių tinklalapyje https://kita-forma.lt/gamtosherojai/ ir facebook grupėje Gamtos herojai.
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