SOCIALINIO KŪRYBINIO PROJEKTO „
NUOSTATAI

“

BENDROSIOS NUOSTATOS
Visuomeninė organizacija „Gyvoji planeta“ (http://gyvojiplaneta.lt) jungia geranoriškus žmones,
kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taiką, sveiką ir dorą gyvenimo būdą. Mūsų planeta yra gyva, žmonija yra jos
dalis – metas prisiimti atsakomybę už jos ateitį. Jei norime išlikti mąstantys, sėkmingi, turime ugdyti bei
įtvirtinti dorą visose pagrindinėse žmogaus veiklos srityse. Kartu mes galime tapti žmonijos pokyčiu taikos
ir sąmoningumo link, klestinčios planetos link.
Nuo 2011-2012 metų vykdomi socialiniai ekologiniai projektai „Laimingas
(www.laimingasvanduo.lt ) bei „ Apkabinkime Žemę“ (www.apkabinkimezeme.lt ).

vanduo“

Projektas „
” – organizacijos „Gyvoji planeta“ socialinės veiklos tąsa, kurį vykdome
kartu su Valstybės atkūrimo šimtmečio kampanija „Ačiū“.
Projekto „
” (toliau vadinamo – projektu) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus,
dalyvius, projekto organizavimą.
1.

Projektas skirtas sąmoningumui, dorybingumui ir pilietiškumui ugdyti.

2.
Projekte gali dalyvauti Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenės, priešmokyklinio, pradinio
pagrindinio ir bendro ugdymo dalyviai.
3.

Projekto organizatorius – Asociacija „Gyvoji Planeta“.

4.

Projektas vyks nuo 2017-10-01 iki 2017-12-15.

5.
Projektas per pažintines ir kūrybines, socialines-pilietines veiklas padės spręsti vaikų, jaunimo
ir bendruomenių bendradarbiavimo problemą, teigiamu aspektu artimoje aplinkoje atpažinimo problemą,
vaikų ir jaunimo optimistinio nusiteikimo nebuvimo problemą bei nepakankamo pilietiškumo ugdymo
problemą.
PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6.
Projekto tikslas – Mokyklinio amžiaus vaikų socialinių ryšių ir pilietiškumo ugdymas, istorinio
Lietuvos paveldo vertinimas, susipažinimas su dorybėmis.
7.
Ugdyti kritinį mąstymą, vertinant artimiausią aplinką, akcentą dedant į pozityvius aspektus
(pozityvaus mąstymo formavimas).
8.
Formuoti vaikų, jaunimo ir mokytojų teigiamas nuostatas, akcentuojant kiekvieno žmogaus
indėlį į bendruomenę, kiekvieno žmogaus vertę ir svarbą (pagarbos sau ir kitiems formavimas).
9.
Plėtoti ugdytinių kūrybinius gebėjimus bei pedagogų įgūdžius artimiausioje socialinėje
(netradicinėje) aplinkoje, kurti ir realizuoti edukacines (pažintines) aplinkas.
10. Formuoti vaikų, jaunimo mokslinių tyrimų gebėjimus, tyrinėjant pasirinktų asmenybių
biografiją, nuopelnus, sisteminant informaciją ir ją vertinant, akcentuojant pozityvius aspektus.
11. Skatinti kolegišką mokytojų bendradarbiavimą, plėtoti tarpdalykinę integraciją.

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
12. Informacija apie projektą skelbiama „Gyvoji planeta“ (http://gyvojiplaneta.lt) svetainėje ir
socialinio tinklo Facebook paskyroje.
13. Projekto dalyvių registracija vyksta iki 2017 m. spalio 10 d. svetainėje „Gyvoji planeta“
(http://gyvojiplaneta.lt/sviesuoliai/)
paspaudus
nuorodą
REGISTRACIJA
(http://gyvojiplaneta.lt/registracija-sviesuoliai/) ir užpildant visus laukelius.
14. Projektą sudaro keturi etapai:
14.1 I etapas – Pažintis su jau žinomu ir taikingai nusipelniusiu Lietuvai žmogumi.
Susipažinimas su žinomo nusipelniusio Lietuvai asmens biografija, akcentuojant jame taikingumą,
gėrį, nešamas vertybes, jų svarbą Lietuvai (pvz. Motiejus Valančius, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,
Tomas Venclova, Andrius Mamontovas, tėvas Stanislovas, vienuolė Marija Faustina (Vilniuje gyveno nuo
1933 iki 1936 m.) ir kt., kaip pavyzdį, atkreipiant dėmesį, kiek pozityvių permainų gali nešti ir vienas
žmogus.
14.2 II etapas – Atrask šviesą šalia savęs.
Surasti savo aplinkoje, savo krašte asmenį (geriausiai dar esantį tarp mūsų), taip pat taikingai nešantį
gerą žinią, gerus darbus, gėrį, dorybingas vertybes kitų žmonių, bendruomenės, krašto labui.
14.3 III etapas – Kūrybingumas.
Sugalvoti būdą, kaip jiems padėkoti. Atsiųsime Jums iniciatyvos „AČIŪ“ atviruką. Jūs galite
sugalvoti kūrybingą įteikimo ceremoniją, pvz. eilėraštį, vaidinimą, plakatą su Šviesuolio nuotraukomis,
muzikinį kurinį ar pan.
14.4 IV etapas – Dėkingumo pamoka.
Kūrinio atlikimas ar/ir įteikimas Šviesuoliui. Šio įvykio užfiksavimas (kūrinio bei Šviesuolio
reakcijos). Dėkingumo svarbos akcentavimas.
14.4.1. Kūrinys ir renginys turi būti užfiksuotas didelės raiškos nuotraukoje ar filme ir atsiųstas
iki 2017 m. gruodžio 15 d.
14.4.2. Filmą sau galite filmuoti norimos trukmės, o mums atsiuskite santrauką (įdomiausias,
svarbiausias akimirkas) sutalpintą į 1 min. filmuką
Nepamirškite pasiteirauti Šviesuolio, ar sutinka, kad jo nuotrauka būtų platinama, pvz., Jūsų švietimo
įstaigos, „Gyvosios Planetos“, 100-mečio Lietuvos svetainėse ar Facebook paskyroje. Praneškite mums
apie tai.
15. Trumpą įstaigos ir veiklos aprašymą bei Šviesuolio biografiją, trumpą motyvą, kodėl jį
pasirinkote, (ne daugiau 1 psl.), padėkos tekstą iki 2017 m. gruodžio 15 d. kartu su kūrinio nuotrauka ar/ir
filmu siųsti el. paštu ieva@planetalive.org (Priedas 1).
16. Visos dalyvavusios komandos bus apdovanotos Padėkos diplomais (atsiųsime el. paštu).
17. 100 Lietuvos kompanija „Ačiū“ savo nuožiūra atrinks mokymo įstaigas, į kurias važiuos pati su
filmavimo komanda.
18. Mokymo įstaigos, kurios norės, kad pas juos atvažiuotų 100 Lietuvos kompanija „Ačiū“,
prašome apie savo numatomą filmavimo laiką, datą ir adresą, bei atrinkto Šviesuolio trumpą biografiją su
motyvacija, kodėl jį atrinkote, pateikti anksčiau, t. y. iki 2017 m. gruodžio 1 d.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Projekto nuotraukos, darbai bus skelbiami internetinėje svetainėje „Gyvoji planeta“
(http://gyvojiplaneta.lt) bei viešinami socialinio tinklo Facebook paskyroje.
20. Trumpas filmukas, nufilmuotas kompanijos „Ačiū“ bus skelbiami internetinėje svetainėje
„Gyvoji planeta“ ir 100-mečio Lietuvos Facebook paskyroje bei gali būti parodytas per TV.
21. Pateikdami darbus Projekto dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia Projekto organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Projektui
pateiktus kūrinius, nuotraukas ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.
22. Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas konkurse, sutinka, kad jo meninis darbas galės būti
panaudotas Projekto organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant informaciją apie autorių.
23. Organizatoriai pasilieka teisę keisti terminus, prieš tai iš anksto informavus Projekto dalyvius.

_________________
Priedas 1
Trumpas įstaigos ir veiklos aprašymas

Šviesuolio vardas, pavardė
Šviesuolio biografija

Trumpas motyvas, kodėl jį pasirinkote

Padėkos tekstas

