
VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO  

ALGIRDO GIMNAZIJA 

 

Projektas „GALVOJU – ATSAKINGAI VARTOJU – RŪŠIUOJU“ 

 

 Projekto idėja – apibendrinant projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 edukacijose įgytą patirtį kilo idėja gimnazijoje įgyvendinti projektą 

„GALVOJU – ATSAKINGAI VARTOJU – RŪŠIUOJU“. Edukacijų „Vaistai gamtoje“ Labanoro 

regioniniame parke ir „Elektros gamybos subtilybės Lietuvos elektrinėse" Kruonio 

hidroakumuliacinėje elektrinėje metu įvertinome gamtos mums teikiamus privalumus, dar kartą 

įsitikinome, kad  gamta mūsų saugotoja, globėja ir užtarėja, apgalvoję savo veiksmus, supratome, jog 

neretai elgiamės neatsakingai, tokiu būdu gamtai, aplinkai darydami neatitaisomą žalą. Todėl 

nusprendėme atidžiau patyrinėti neatsakingo vartojimo mūsų visuomenėje problemą ir imtis 

konkrečių veiksmų tai problemai spręsti: skatinti gimnazijos bendruomenę atsakingai vartoti bei 

rūšiuoti atliekas. Taip pat nusprendėme ne tik rūšiuoti, bet ir kūrybiškai panaudoti tam tikras, iš pirmo 

žvilgsnio nebetinkamas naudoti medžiagas. Prisimindami edukacijose „Lėlių teatro įdomybės“ bei 

„Scenografijos paslaptys (Scenos dekoracijų kūrimas)“ įgytas patirtis nutarėme iš antrinių žaliavų 

pagaminti lėles bei gimnazijos bendruomenei pristatyti jų parodą. 
  

 Projekto tikslas: stiprinti gimnazijos bendruomenės sąmoningumą, skatinti atsakingą 

vartojimą bei atliekų rūšiavimą. 
  

 Projekto uždaviniai:  

 rinkti informaciją iš įvairių informacijos šaltinių apie taršos daromą žalą gamtai; 

 pamatyti tiesioginius neatsakingo vartojimo padarinius; 

 įsitikinti tinkamai atliekamo rūšiavimo nauda; 

 įsigyti atliekų rūšiavimo dėžutes bei skatinti gimnazijos bendruomenę tinkamai rūšiuoti 

atliekas; 

 skatinti antrinį žaliavų panaudojimą.  
  

 Projekto dalyviai: 1-IVG kl. mokiniai. 
  

 Projekto produktai:  

 edukacinis filmukas apie neatsakingo vartojimo žalą bei rūšiavimo naudą;   

 iš antrinių žaliavų pagamintų lėlių paroda. 
  

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. kovo – balandžio mėn. 
  

 Projekto įgyvendinimo etapai: 

Atsakingi asmenys: 

Virginija Giedraitytė,  

Daiva Petkauskienė 

Atsakingi asmenys: 

koordinatorė Nijolė Sadovskaja, 

pradinio ugdymo mokytojos 

Kovo mėn. 

Informacijos apie 

rūšiavimą rinkimas, 

analizė ir apibendrinimas 

Kovo – balandžio 

mėn. 

Lėlių iš antrinių 

žaliavų gamyba 

 

Balandžio mėn. 

Rūšiavimo dėžučių 

užsakymas 

www.zaliasistaskas.lt 

Balandžio 29 d. 

Lėlių iš antrinių 

žaliavų parodos 

pristatymas 

Balandžio 10 d. 

Mokinių išvyka į Vilniaus 

apskrities regioninį 

komunalinių atliekų 

  

http://www.zaliasistaskas.lt/


sąvartyną Kazokiškių 

seniūnijoje 

Balandžio 11-29 d. 
Edukacinio filmuko 

kūrimas 
  

Balandžio 30 d. 

Edukacinio filmuko 

pristatymas gimnazijos 

bendruomenei 

  

 

PROJEKTO REZULTATAS 
 

www.zaliasistaskas.lt  

Užsakytos ir į gimnaziją pristatytos atliekų rūšiavimo dėžutės 
 

        
 

      
 

       

http://www.zaliasistaskas.lt/


Suorganizuota mokinių išvyka  

į Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškių seniūnijoje: 

 

      
 

      
 

      
 

Panaudojus sukauptą informaciją sukurtas edukacinis filmukas  

(filmuką sukūrė IG kl. mokinė Marija Romančenko).  

Filmuko nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=S15-

3AnSYgg&t=180s&fbclid=IwAR0pJYQPcOLdVehXzFhF_fcM4k_59BqQLSKwQvqctBBE_z2gijPYUL7Dpyo 

 

Edukacinis filmukas pristatytas gimnazijos bendruomenei  

(pertraukų metu filmukas rodomas gimnazijos fojė kabančio televizoriaus ekrane bei patalpintas 

gimnazijos www.facebook.com paskyroje (Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 

gimnazija)) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S15-3AnSYgg&t=180s&fbclid=IwAR0pJYQPcOLdVehXzFhF_fcM4k_59BqQLSKwQvqctBBE_z2gijPYUL7Dpyo
https://www.youtube.com/watch?v=S15-3AnSYgg&t=180s&fbclid=IwAR0pJYQPcOLdVehXzFhF_fcM4k_59BqQLSKwQvqctBBE_z2gijPYUL7Dpyo


PUG, 1-4 kl. mokiniai iš antrinių žaliavų gamino lėles: 

 

          
 

          
 

Gimnazijos bendruomenei pristatyta iš antrinių žaliavų pagamintų lėlių paroda: 

 

     
 

 

 

 



       
 

       
 

 
 

 

 

 



       
 

 
 

 

Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė 
          

 

 

 

 

 

 

 


