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Moksleivių ir bendruomenės narių
Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų dirbtuvių „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
Siekiant Vilniaus m. atlikti atliekų mažinimo prevencinį darbą: mažinti susidarančių atliekų kiekį,
kūrybiškai jas panaudoti pakartotinai, Vilniaus saugaus eismo mokykloje organizuojamos Vilniaus miesto
moksleivių ir bendruomenės narių kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų dirbtuvės „Maži darbeliai gali tapti
didelių darbų pradžia“(Toliau Kūrybinės dirbtuvės).
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti moksleivius ir bendruomenės narius generuoti kūrybiškas antrinių atliekų rūšiavimo ir
pakartotinio panaudojimo idėjas.
2. Ugdyti moksleivių ir kitų bendruomenės narių kūrybingumą, meninę saviraišką, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius.
3. Didinti moksleivių ir kitų bendruomenės narių aplinkosauginį sąmoningumą, formuoti pozityvų
visuomenės požiūrį į antrinių atliekų rūšiavimą ir pakartotiną jų panaudojimą.
III. DALYVIAI
Kūrybinėse dirbtuvėse gali dalyvauti visi norintys Vilniaus miesto moksleiviai ir Vilniaus saugaus
eismo mokyklos bendruomenės nariai, pristatę savo kūrybinius darbus į parodas arba dalyvaujantys atviruose
kūrybinių dirbtuvių renginiuose.
IV. KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ ORGANIZAVIMAS
1. Kūrybinių darbų dirbtuves organizuoja Vilniaus saugaus eismo mokyklos Aplinkosaugos sektorius.
(Architektų g. 166, LT-04203 Vilnius, Sektoriaus vadovė Žydrūnė Laužadytė, tel. 234 39 44, 865642451,
lauzydre@gmail.com).
2. Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų nuostatai, parodų ir Kūrybinių dirbtuvių renginių laikas bus
skelbiami mokyklos svetainėje: www.vsem.lt. Reikalinga išankstinė dalyvių registracija.
3. KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ LAIKAS IR TEMOS:
 2016 m. lapkritis – „Pieštukinės“ (Panaudojant antrinę žaliavą- wc popieriaus rulonėlius).
 2016 m. gruodis – „Kalėdinės dekoracijos“ (Panaudojant įvairias antrines žaliavas).
 2017 m. sausis-vasaris – „Ženklai“ (Panaudojant plastikinių butelių kamšelius).
 2017 m. kovas-balandis – „Šv. Velykų puošmenos“ (Panaudojant įvairias antrines žaliavas).
V. REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS DARBAMS
Kūrybiniai darbai turi būti pagaminti panaudojant nurodytą antrinę žaliavą (pagal temas), dekoruoti
įvairiomis detalėmis ir kitomis antrinėmis žaliavomis. Pagaminti estetiškai.
Kūrybiniams darbams gali būti naudojamos tik saugios ir tinkamos panaudoti antrinės žaliavos (pvz.
popierius, plastikas, stiklas, metalinės skardinės ir kt.), išskyrus pavojingas atliekas (galvaniniai elementai,
cheminėmis medžiagomis užterštos pakuotės ir medžiagos, buitinės chemijos produktų pakuotės ir kt.).
Pasibaigus parodų laikui darbai gali būti gražinami kūrėjams arba paliekami mokyklai (pagal
susitarimą).
VI. DARBŲ EKSPONAVIMAS
Kūrybinis darbas turi būti paruoštas eksponuoti parodoje (nurodyti darbo pavadinimą, autoriaus vardą
ir pavardę, ugdymo įstaigą ir klasę/grupę).
Kūrybiniai darbai eksponuojami parodoje Vilniaus saugaus eismo mokykloje. Vertinimo komisijos
pripažinti gražiausi darbai gali būti eksponuojami kitose mokyklos socialinių partnerių įstaigose.
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