Kūrybinė edukacija „Sukurkime tvarų skirtuką“

There are no translations available.

Spalio 5 d. į Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės" filialą (K. Korsako g. 10)
sugužėjo Šiaulių Gytarių 7a klasės mokiniai su mokytoja Ilona Jankauskiene. Jaunieji kūrėjai
buvo pakviesti dalyvauti kūrybinėje edukacijoje „Sukurkime tvarų skirtuką", organizuotoje
įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės dalinai finansuotą projektą
„EKOBIBLIOTEKA: rytojaus kūrėjai 2".
Edukacijos pradžioje projekto vadovė Jurgita
Januševičiūtė-Taralė vaikams papasakojo apie projektą, jo idėją, atskleidė, kaip svarbu rūpinti
gamta, stengiantis kuo mažiau sukurti šiukšlių, t. y. „vietoj to, kad mes pirktume naują skirtuką, jį
galime pasidaryti, pavyzdžiui, iš namuose esančių įvairių daiktų: nuo dovanų likusios juostelės,
nereikalingo kartono lapo," – pasakojo vaikams J. Januševičiūtė-Taralė. Edukacijos metu
mokiniams idėjų pateikė ir padėjo kurti skirtukus bibliotekos dailininkė Dalia Brazlauskienė.
Siekiant, kad mokiniams būtų lengviau įsivaizduoti, kokį jie nori pasigaminti skirtuką, dailininkė
paruošė pavyzdžių. Beje, edukacijos metu buvo naudojamos priemonės, kurias galbūt, iš pirmo
žvilgsnio, būtų galima išmesti: senos dovanų juostelės, spalvoto popieriaus likučiai, seni siūlai,
pūkų likučiai ir pan.: „Štai šios kriauklelės kažkada buvo vėrinys, tačiau tapo nebereikalingas.
Tad vietoj to, kad mes išmestume, tai, kas jau atrodo atsibodę, nereikalinga, suteikiame daiktui
naują gyvenimą," – vaikams, jau kibusiems į darbą, atskleidė projekto vadovė. Kuriant skirtukus
su vaikais buvo diskutuojama, ką galima veikti su jau panaudotais daiktais. Paklausus, ką,
pavyzdžiui, galima padaryti su jau panaudotu stiklainiu, vaikai dalinosi idėjomis, kad galima
jame marinuoti agurkus, panaudoti susidėti smulkmenoms ar naudoti kaip pieštukinę. Dauguma
mokinių tikino, kad stengiasi daiktus panaudoti antrą kartą ir visada stengiasi rūšiuoti.
Edukacijos pabaigoje dailininkė vaikams pasiūlė sugalvoti skirtukams pavadinimus, tad radosi
tokie skirtukai kaip „Debesų rojus", „Zodiako ženklai" ir pan. O paklausus, ką darys su
skirtukais, vaikai atskleidė, kad pasiliks sau, dovanos sesei, draugei. O atsisveikinant mokiniai
atviravo, kad šios edukacijos metu išmoko, kad reikia taupyti, rūpintis gamta ir stengtis daiktus
panaudoti dar kartą.
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