
EKO KERAMIKOS IŠ KAVOS TIRŠČIŲ DIRBTUVĖS 

Kodas KTPRR 

120800118 

 

Vieta 

Senųjų amatų dirbtuvės 

Savičiaus g. 10, Vilnius 

 

Laikotarpis 

2016-09-30     2016-12-31 

 

Kaina 3 mėn. laikotarpiui 

Su krepšeliu Be krepšelio 

75 € 120  € 

1 užsiėmimo kaina 5 €/1 vaikui 

su krepšeliu 1 užsiėmimo kaina 3,13 €/1 vaikui 

 

Amžius 

11-19 metų 

 

Apie programą 

Šios programos esmė yra įdomiai ir originaliai iš antrą kartą naudojamų žaliavų – kavos tirščių – 

rankomis pagaminti dekoratyvinius įvairios paskirties daiktus, pavyzdžiui, indus, dėžutes, vazas, 

žvakides, padėkliukus ir pan., bei supažindinti su ekologiško dizaino koncepcija kaip vienai iš 

pagrindinių rūšiavimo ir gamtos tausojimo sričių. Programa apima mažiausiai 3 kryptis: 

1) dirbinių gamybos ir ornamentavimo rankomis puoselėjimą; 

2) individualią kūrybą lavinant saviraišką, dizaino pojūtį, vaizduotę  ir meninius sugebėjimus; 

3) ekologiją ir ekologišką dizainą, individualiai sugalvotų dirbinių gamybai naudojant ekologiniais 

principais gautą žaliavą – kavos tirščius panaudojant antrą kartą. Skatinamas ekologinis požiūris 

panaudoti medžiagą / daiktą daugiau nei vieną kartą ir išgauti praktišką, naudojamą daiktą.  

Pagrindinė technika – gaminio formavimas iš vaško ir kavos tirščių, rankomis bei kitomis reikalingomis 

priemonėmis ir prietaisais (vanduo, smėlis, kartonas, daiktai išgauti įvairias formas, samtis, elektrinė 

plytelė ir pan.). Kiekvienas dalyvis turės galimybę tapti meistru ir pasigaminti dekoratyvinių daiktų šia 

technika. 

 

Ugdymo kryptis 

Gamta, ekologija, amatai 

 

Tikslas 



Edukaciniai eko keramikos iš kavos tirščių gamybos užsiėmimai yra skirti ugdyti vaiko kūrybiškumą, 

saviraišką, vaizduotę, susipažinti su ekologiško dizaino formomis bei  plėsti amatų ekologijos žinias. 

 

Uždaviniai 

- Verbalinėmis, vizualinėmis ir technologijų priemonėmis supažindinti su ekologiškos gamybos 

principais, žaliavas susikuriant iš jau bent kartą panaudotų daiktų, pagilinti dalyvių ekologines, dizaino 

ir gamybos žinias amatų kontekste; 

- Išmokyti dalyvius gaminti dekoratyvius daiktus iš kavos tirščių ir kitų pridėtinių medžiagų. 

 

Programos turinys 

Eil. 

Nr. 

Sudėtinė dalis  

(tema) 

Veiklos 

apibūdinimas 
Metodai 

Ugdomos bendrosios 

ir dalykinės 

kompetencijos 

Trukmė 

(val.) 

1. 
Įvadas į ekologiško 

dizaino technologijas 

Teoriškai ir 

pavyzdžių 

pagalba 

pristatomos 

technologijos, 

viena iš jų 

pateikiama eko 

keramika iš 

kavos tirščių bei 

jos subtilybės  

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

saviraiškos, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo 

2 

2. 
Daiktų gamyba 

ekologinio dizaino 

principu  (I) 

Sugalvotų ir 

norimų 

dekoratyvinių 

daiktų gamyba 

iš kavos tirščių  

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas, 

gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo, 

saviraiškos, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo, 

gamyba rankomis 

14 

3. 
Daiktų gamyba 

ekologinio dizaino 

principu  (II) 

Sugalvotų ir 

norimų 

dekoratyvinių 

daiktų gamyba 

gamyba iš kitų 

medžiagų 

(smėlis, 

kartonas) 

Kolektyvinė 

veikla, diskusijos, 

aiškinimas, 

demonstravimas, 

gamyba 

Asmeninė, 

kūrybingumo,  

saviraiškos, 

komunikavimo, 

pažinimo, iniciatyvumo, 

gamyba rankomis 

8 

    Iš viso val.: 24 

Programos apimtis ir trukmė 

2 valandas per savaitę 8 kartus per mėnesį 3 
    mėnesių 

    skaičius  

Mažiausiai 2 val. per savaitę Mažiausiai 8 val. per mėnesį Mažiausiai 3 mėn. 

 

 

 


