PROJEKTUKO APSVARSTYMAS – APRAŠAS
SAVIVALDYBĖ:

Panevėžio rajonas

ŠVIETIMO ĮSTAIGA:

Velžio gimnazija

PROJEKTUKO PAVADINIMAS:

„Švarioje aplinkoje kyla švarios mintys“

I DALIS. KĄ NUVEIKĖME? KOKĮ KELIĄ NUĖJOME NUO IDĖJOS IKI REZULTATŲ?
Mūsų komanda pasirinko spręsti ekologinę problemą: atliekų rūšiavimo ir šiukšlių rinkimo
(greičiau skatinimo nešiukšlinti).
Mūsų projektuku „Švarioje aplinkoje kyla švarios mintys“ siekėme dviejų vienodai svarbių
tikslų: rūšiuoti atliekas, mokantis per asmeninę patirtį, bei palaikyti švarą ir tvarką bendruomenės
gyvenamojoje aplinkoje.
Nuo 2013 m. sausio mėn. pradėjome vykdyti akciją „Aš rūšiuoju, o tu?“.
Sausio mėn. rinkome reikalingą informaciją, sukūrėme ir paskelbėme elektroninėje erdvėje
trumpą reklaminį filmuką „Nepraeik pro šiukšlę!“.
Vasario 27 d. gimnazijos 5–8 klasių mokiniai, lydimi projekto „Kuriame Respubliką!“
komandos narių, vyko į pažintinę-mokomąją išvyką „Kaip keliauja atliekos“. Išvykos metu aplankėme
Panevėžio regioninį atliekų tvarkymo centrą (Dvarininkų k., Panevėžio r.) ir AB „Panevėžio
specialusis autotransportas“ (Pilėnų g. 45, Panevėžys). Susipažinome su atliekų rūšiavimo procesu ir
jo nauda. Dalyviai turėjo užduotį – surinkti kuo daugiau žodinės ir vaizdinės (fotografuojant,
filmuojant) informacijos, kurią vėliau galėtų panaudoti kurdami pristatymą apie atliekų rūšiavimą.
Lydinčios komandos žurnalistė Toma pateikė klausimų išvykos dalyviams, operatorius Erikas bei
fotografas Arnoldas fiksavo svarbiausias akimirkas.
Tai, ką matėme, ir pateikta statistika daugelį nustebino, keitė išankstinę nuomonę, kėlė naujų
klausimų, į kuriuos atsakyti padėjo mus lydėję įmonių darbuotojai. Autobusu grįždami į gimnaziją
vieningai nusprendėme, jog buvo verta ir naudinga pasidomėti, kaipgi keliauja atliekos. Labai tikimės,
kad tai, ką sužinojome ir pamatėme, daugelį paskatins aktyviau prisidėti prie atliekų rūšiavimo.
Kovo mėn., švęsdami Žemės dieną, organizavome mokinių sukurtų pristatymų peržiūrąkonkursą „Kaip keliauja atliekos“ ir viktoriną „Atlieka ar žaliava?“. Viktorinai 5–8 klasių mokinių
komandos ruošėsi iš anksto, naudodamiesi internete grynas.lt pateikta medžiaga, sukurdami plakatą
atliekų rūšiavimo tema (geriausius plakatus planavome kopijuoti, padauginti ir pakabinti
gyvenvietėje). Viktorinos metu komandos prisistatė savo sukurtus plakatus, atsakinėjo į pateiktus
klausimus, turėjo atlikti praktinę užduotį: kuri komanda teisingai greičiau surūšiuos atliekas.
Balandžio mėn. projektuko dalyviams vedėme renginį „Naktimžaidis“. Šis renginys skirtas
ugdyti per žaidimus mokinių bendruomeniškumą ir gebėjimą veikti komandoje.
Velžio gimnazijos mokinių mokslinėje konferencijoje buvo išrinkti ir pristatyti trys geriausi
projektuko dalyvių darbai (skaidrės ar filmukai apie atliekų rūšiavimą).
Gegužės mėn. inicijavome mūsų grupės ir Velžio gimnazijos mokinių parlamento atstovų
susitikimą su Velžio seniūnu dėl akcijos „Aš nešiukšlinu, o tu?“. Gegužės 18 d. projekto „Kuriame
Respubliką!“ komanda ir Velžio gimnazijos mokinių parlamento atstovai dalyvavo susitikime su
Velžio seniūnu Alfonsu Bakšiu. Susitikimas vyko Velžio bendruomenės rūmuose, seniūno kabinete.
Seniūnas papasakojo apie tvarkomą Nevėžio pakrantę, joje suplanuotą poilsio zoną bendruomenės
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gyventojams, jau atliktus darbus: pasodintą berželių alėją, iš lauko akmenų sudėliotus „Grįžulo ratus“.
Kalbėjo apie būtiną atlikti naujos Nevėžio vagos formavimą, kuri nukreiptų vandenį pavasarinių
potvynių metu. Velžio gimnazijos mokiniai pasiūlė, kad prieš rengiant poilsio zonas jaunimui, reikėtų
būtinai paklausti jų nuomonės. Galbūt gimnazistai galėtų prisidėti atlikdami mokinių apklausą.
„Kuriame Respubliką!“ komandos nariai, vykdydami projektą „Švarioje aplinkoje gimsta
švarios mintys!“, iškėlė idėją dėl trišalės bendradarbiavimo galimybės sprendžiant Velžio seniūnijos
ekologines problemas: įtraukti ne tik Velžio bendruomenę, bet ir gimnazistus. Velžio seniūnas A.
Bakšys pritarė, kad švaros (nešiukšlinimo) bei atliekų rūšiavimo klausimas yra svarbus. Jo nuomone,
problema sunkiai išsprendžiama dėl gyventojų sąmoningumo stokos. Paklaustas, kokią matytų išeitį,
paminėjo tinkamo auklėjimo svarbą ir veiksmingos sistemos sukūrimą. Seniūno nuomone, gyventojų
švietimas ir informavimas yra pakankamas.
Šiame susitikime konkrečių susitarimų ar bendradarbiavimo gairių nenumatyta, bet manome,
kad pokalbis buvo prasmingas, nes jau po dviejų savaičių gimnazistų grupelė kartu su seniūnijos
atstovu svarstė ir planavo poilsio ir sporto zonos Nevėžio pakrantėje įrengimo ir tvarkymo klausimus,
teikė pasiūlymus.
Birželio mėn. planuojame įsigyti ir įrengti lauko šiukšlių dėžes kartu su Velžio seniūnu ir
mokyklos administracija numatytose („šiukšliniausiose“) vietose.
Vykdant šį projektuką mūsų socialiniais partneriais tapo įmonės „AB Panevėžio specialusis
autotransportas“ ir „UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras“, Velžio seniūnija.
Į projektuko veiklą, svarstant išsikeltas problemas ir jų sprendimo galimybes, įsitraukė
81 gimnazijos bendruomenės narys (mokytojai ir mokiniai).
Vykdydami projektuką „Švarioje aplinkoje kyla švarios mintys“ įgijome naujų žinių, mokėmės
remdamiesi dalyvių asmeninepatirtimi ir kai kurie dalyviai net pradėjo rūšiuoti atliekas ar rūšiuoti
atsakingiau. Supratome, kad norint palaikyti švarą ir tvarką bendruomenės gyvenamojoje aplinkoje,
svarbu įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į problemos sprendimą.
Manome, kad svarbiausius tikslus pasiekėme, nors teko atsisakyti kai kurių projektuke numatytų
veiklų, nes neturėjome reikalingų priemonių.
Projektuko veiklas pristatėme Velžio gimnazijos internetinėje svetainėje, interviu Aukštaitijos
televizijoje, „Kuriame Respubliką!“ svetainėje, facebook‘e, bendraudami su gimnazijos bendruomenės
nariais.
II DALIS. AR MUMS TAI SVARBU? KODĖL?
Išsikeltos problemos mums svarbios, nes „jos labiausiai pastebimos, akį rėžiančios, aktualios“ (U.
Bražinskaitė). Nuo projektuko vykdymo pradžios supratome, kad mūsų išsikelta problema tikrai yra
aktuali mūsų bendruomenei, todėl, manome, pasirinkome gerą temą.
Mūsų pasirinktos veiklos mums pasirodė tinkamiausios, nes padėjo siekti išsikelto tikslo. Nors,
vykdant projektuką, kai kurios iš anksto suplanuotos veiklos kito, nes nuolat jas permąstydavome,
aptardavome, ar tikrai jos svarbios, ar duos reikalingą rezultatą.
Vykdant projektuke numatytas veiklas patyrėme ir tai, ko nesitikėjome patirti: „Suvokiau, kad sunku
yra pakeisti žmonių požiūrį, per daug biurokratijos“ (I. Dabrilaitė), „Supratau, kad dėl visko reikia
sunkiai kovoti, jei nori ko nors pasiekti“ (G. Vagonytė), „Supratau, jog esu gana pasyvi“ (U.
Bražinskaitė).
Vykdant projektuką nustebino, kad mūsų bendruomenėje labai mažai rūšiuojamos atliekos, bet
pradžiugino tai, kad iš bendrų konteinerių atliekos, patekusios į Panevėžio regioninį atliekų tvarkymo
centrą, yra dar atrenkamos, rūšiuojamos.
Darbas šiame projekte padėjo suprasti, kad gebame dirbti kartu, o dirbant grupėje galime būti daug
kūrybiškesni. Tačiau nemanome, kad mūsų dalyvavimas projekte ar net projektuko vykdymas mūsų
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bendruomenėje padarys įdomesnį pilietinį ugdymą mūsų mokykloje (kalbame apie konkretų dalyką).
Buvo mokinių, kurie pageidavo, kad toks projektukas būtų vykdomas ir kitais metais. „Tai palietė
mane asmeniškai: pradėjau rūšiuoti.“ (G. Bražinskaitė)
III DALIS. KĄ VEIKSIME TOLIAU?
Manome, kad tai, ką nuveikėme, yra tik kelio pradžia. Ateityje norėtume, palaikydami
bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, toliau spręsti aplinkos švaros problemas,
skatindami ir motyvuodami bendruomenės narius: mokinius, šeimas, organizuodami akcijas.
Tikimės, kad gavę reikalingas priemones galėsime įvykdyti keletą anksčiau numatytų, bet
neįvykdytų veiklų (pvz., mokinių sukurtų plakatų platinimas, raginimas mesti šiukšles į šiukšlių dėžes,
kai jos bus pastatytos ir kt.).
Projektuko vykdymo metu supratome, kad atliekų rūšiavimo ir švarios aplinkos problema dar
yra aktuali, nežiūrint to, kad apie ją daug kalbama, net siūlomi sprendimo būdai. Reikia veikti
bendradarbiaujant, kad ją tikrai išspręstume. Tai ilgas ir nuolatinis kelias, neįveikiamas
trumpalaikėmis akcijomis, bet jos gali padėti pažadinti mūsų budrumą, pažinti bendruomenės
nuostatas, ugdyti bendruomeniškumą ir atsakomybę.
MŪSŲ PROJEKTUKO RECEPTAS (sau ir kitiems). Ši informacija skirta viešumai.
Mūsų projektuko „Švarioje aplinkoje kyla švarios mintys“ schema:
Projektuką sudaro dvi vienodai svarbios dalys: akcija „Aš rūšiuoju, o tu?“, skirta mokytis
rūšiuoti atliekas remiantis asmenine patirtimi ir įsisąmoninant, kad atlieka labai dažnai gali tapti
žaliava, bei akcija „Aš nešiukšlinu, o tu?“, skirta palaikyti švarą ir tvarką bendruomenės gyvenamojoje
aplinkoje.
Aptarėme ir iškėlėme atliekų rūšiavimo ir šiukšlių rinkimo (greičiau skatinimo nešiukšlinti)
problemą mūsų bendruomenėje. Suprantame, kad tai nėra tik ekologinė, bet greičiau žmogaus vidinės
kultūros problema. Yra parengta labai daug geros mokomosios, aiškinamosios medžiagos apie atliekų
rūšiavimą, reikia tik sukurti ūkinę bazę (galimybių yra) ir veikti, kad į šią veiklą sąmoningai įsitrauktų
kuo daugiau žmonių: mokyti vaikus ir per vaikus (mokinius) ar tiesiogiai pasiekti bendruomenės
šeimas, kitus gyventojus. Konkrečia veikla: stebint aplinką, įvardijant negeroves, įrengiant šiukšlių
dėžes ir kt., prisidėti prie kultūringos ir švarios kasdienės aplinkos kūrimo.
Projektuko metu vykdėme šias veiklas:
 Rinkome aktualią informaciją, parengėme trumpus problemos pristatymus: skaidres,
komandos narių sukurtą vaizdo filmuką „Nepraeik pro šiukšlę!“.
 Organizavome gimnazijos 5–8 klasių mokinių komandoms (po 4 asmenis iš klasės)
pažintinę išvyką „Kaip ir kur keliauja atliekos?“ į atliekų tvarkymo įmones „AB Panevėžio specialusis
autotransportas“ ir „UAB Panevėžio regioninis atliekų tvarkymo centras“. Išvykos metu mokiniai gavo
užduotį parengti pristatymą „Kaip keliauja atliekos?“ pagal pateiktus kriterijus.
 Minėdami Žemės dieną, kvietėme 5–8 klasių mokinius dalyvauti viktorinoje „Atlieka ar
žaliava?“. Jos metu komandos pristatė pačių sukurtus plakatus, vyko sukurtų filmukų ir skaidrių
peržiūra.
 Nuo balandžio mėnesio pradėjome vykdyti akciją „Aš nešiukšlinu, o tu?“. Kvietėme
vyresniųjų klasių mokinius stebėti aplinką ir papasakoti, aptarti, kokios yra jų gyvenvietėse jaunimo
mėgstamos poilsio ir sporto zonos, ar jose švaru, nesimėto šiukšlės.
 Gegužės mėn. inicijavome mūsų grupės ir Velžio gimnazijos mokinių parlamento atstovų
susitikimą su Velžio seniūnu dėl akcijos „Aš nešiukšlinu, o tu?“. Kartu su seniūnijos atsakingu atstovu
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svarstėme ir planavome poilsio ir sporto zonos Nevėžio pakrantėje įrengimo ir tvarkymo klausimus.
 Planuojame įsigyti ir pastatyti lauko šiukšlių dėžes, kartu su Velžio seniūnu ir mokyklos
administracija numatytose („šiukšliniausiose“) Velžio gyvenvietės vietose.
Projektuko vykdymo metu buvome priversti atsakingiau pažvelgti į bendruomenės gyvenimą,
jos problemas. Išmokome susirasti reikalingus socialinius partnerius, patyrėme, koks yra viešųjų
pirkimų mechanizmas: kuo daugiau tarpininkų, tuo sudėtingiau planuojamu laiku atlikti numatytas
veiklas.
Svarbiausiu rezultatu laikytume tai, kad vykdant projektuką tapome aktyvesniais mūsų
bendruomenės nariais, pasijutome atsakingi ne tik už save, bet ir kitus bendruomenės narius, už tai, ką
darome, kad mūsų žodžiai būtų paremti veiksmais (pvz.: raginti kitus rūšiuoti atliekas gali tik tas, kuris
pats jas rūšiuoja ir turi patirties).
________________________________
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