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START
ĮGALINIMO
SKAITMENINĖS
UGDYMO
PROGRAMOS
PRISTATYMAS

START Įgalinimo skaitmeninė
ugdymo programa yra vadovas, 

skirtas padėti jaunimo
darbuotojams ES didinti jaunų

žmonių socialinę įtrauktį ir
skatinti jaunimo dalyvavimą

kuriant tvarią visuomenę
(susijusią su globaliomis

problemomis), plėtojant su
menais susijusią veiklą.
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START PROJECT BACKGROUND
START projektas siekia sukurti inovatyvius skaitmeninius įrankius ir metodus, didinančius ja-
unimo darbuotojų, mokytojų, pedagogų ir mokymo specialistų gebėjimus, žinias ir įgūdžius, įgyti 
atitinkamą profesinį ir kokybės lygį, skirtą padėti jauniems žmonėms, ypač turintiems mažiau ga-
limybių ir (arba) negalių, socialinių pokyčių skatinimas per menais pagrįstas iniciatyvas. Pagrindinis 
tikslas - suteikti jaunimo darbuotojams visapusišką mokymo medžiagą ir tvarias priemones, pagrįs-
tas šiuolaikiniais, meniniais ir kūrybiniais metodais bei kompetencijomis, siekiant įtraukti jaunus 
žmones į meną, taip  skatinant jų aktyvų dalyvavimą ES visuomeninėse veiklose, didinant jų susi-
domėjimą globaliomis problemomis ir pastarojo meto socialinėmis krizėmis bei didinti jų socialinę 
motyvaciją plėtojant socialinio poveikio turinčius veiksmus.

Tikimasi, jog START projektas turės esminės įtakos jaunimo darbuotojams, instruktoriams ar pedago-
gams, dirbantiems aktyvaus dalyvavimo, socialinio dialogo ir socialinės įtraukties srityse, skatinant so-
cialinę sanglaudą, pagarbą ir bendradarbiavimą tarp kelių suinteresuotųjų šalių ES visuomenėse. Visų 
pirma, svarbiausias poveikis tikslinei auditorijai bus sustiprintos jų kompetencijos. Projektas orientuotas 
į atsakingos, aktyvios ir įtraukiančios visuomenės kūrimą, praturtinant jaunimo darbuotojų gebėjimus 
ir žinias šioje srityje, taip pat įkvepiant ir motyvuojant juos naudoti meną ir kūrybinius metodus bei žin-
iasklaidą, siekiant vykdyti socialinius veiksmus, skatinančius socialinę sanglaudą ir dalyvavimą. Siūlomas 
projektas skatina diegti interaktyvias skaitmenines priemones, skirtas jaunimo darbuotojų ir kitų suin-
teresuotųjų šalių žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams didinti, siekiant geriau suprasti kontaktinius moky-
mus, kurie didina socialinį jaunimo piliečių sąmoningumą ir aktyvų dalyvavimą naujausių pasaulinių 
problemų klausimais. Didžiausias projekto poveikis – pripažinti šiuolaikinių metodų, prisitaikančių prie 
visuomenės poreikių ir socialinių bei ekonominių iššūkių, naudojimo svarbą.
Jaunimas yra galinga jėga socialiniams pokyčiams ir turi svarbią vietą juose veikiant. Tačiau įgalinti 
jaunus žmones būti „sistemų keitėjais“ nėra paprasta. Tai ypač sudėtinga švietimo sistemose, ku-
riose pirmenybė teikiama instrumentiniam mokymuisi, o ne kritiniam mąstymui ir kūrybiniams veik-
smams. Menas dažnai buvo naudojamas kaip instrumentinis būdas bendrauti ar didinti informuo-
tumą apie svarbias pasaulines problemas. Menas gali ne tik didinti sąmoningumą, bet ir suteikti 
galimybę kūrybiškai spręsti opias problemas, palaikyti refleksyvumą ir veikti kaip socialinių pokyčių 
kanalas. Menai gali būti naudojami kaip mechanizmas, išreiškiantis vidinį jaunimo sprogstamumą 
ir paverčiant jį socialiniu veiksmu, perteikiančiu pasauliui supratimą ir žinias apie dabartinius glo-
balius iššūkius.

OBJECTIVES OF START EMPOWERMENT
DIGITAL CURRICULUM AS A GUIDEBOOK
Menas, socialiniai pokyčiai ir jauni žmonės visada ėjo koja kojon. Jaunimo įtraukimas į meną 
gali skatinti teigiamus, galingus socialinius pokyčius daugelyje meno formų, įskaitant šokį, mu-
ziką, grafiti meną ir kt. Jauni žmonės gali keisti pasaulį daugybe būdų pasitelkę menus. Kai jauni 
žmonės veikia su menu tvariai, pripažįstant jo socialinį poveikį ir prasmę, jie vertina meną kri-
tiškai. Todėl START partneriai nori pasiūlyti darbo su jaunimu specialistams (jaunimo darbuo-
tojams, jaunimo treneriams, dėstytojams ir pedagogams) galimybę tobulėti, kartu naudojant 
inovatyvią mokomąją medžiagą ir įrankius dirbant su jaunimu, ypač turinčiu mažiau galimybių 
ir negalių. Šis mokymo programa, parengta START, suteikia lankstų ir įvairų vadovą, skirtą jau-
nimo darbuotojams ir formaliojo bei neformaliojo švietimo srities specialistams.  Šioje mokymo 
programoje pateikiami atitinkami mokymo moduliai, pagrįsti susipynusiu ir tarpdisciplininiu 
meno pasauliu, siekiant lavinti jaunimo darbuotojų įgūdžius meno srityje, siekiant paremti ir 
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įgyvendinti veiklą, mokymus ir seminarus, įtraukiančius jaunus piliečius, ypač iš sudėtingos aplin-
kos arba neįgaliesiems, aktyviam dalyvavimui ir socialiniam dialogui, sutelkiant dėmesį į socialinius 
pokyčius ir didinant pasaulio informuotumą apie dabartines pasaulines problemas. START mokymo 
programa yra daugelio veiksnių, praktikos ir pedagoginių perspektyvų, kurios buvo kuriamos, lygi-
namos ir sutapusios atviroje diskusijoje tarp visų projekto partnerių, rezultatas.

START mokymosi programa siekia remti jaunimo darbuotojus ES siekiant skatinti jaunų žmonių 
socialinę įtrauktį ir dalyvavimą plėtojant su menais susijusią veiklą. Šis skaitmeninis vadovas padės 
jaunimo darbuotojams susitvarkyti su informacijos, gebėjimų ir žinių stoka meno srityje, kuriant 
socialinį poveikį globalioms problemoms, kurioms reikia pasaulio įsitraukimo ir paramos. START 
skaitmeninio vadovo turiniu siekiama pakviesti vartotojus (ypač mažiau galimybių turinčius jaunus 
žmones) pamatyti save kaip aktyvius ir gerai informuotus ES piliečius, kurie remia socialinių pokyčių 
iniciatyvas. Mokymo programoje pateikiamos ugdymo gairės, metodikos ir veiklos, sukurtos tarp-
tautiniame kontekste, apmąstymai apie jų naudojimą ir pritaikymą kitiems kontekstams. Mokymo 
programa padeda jaunimo darbuotojams, taigi ir jauniems piliečiams, lengviau suprasti ir pritaikyti 
turinį, kad jis būtų panaudotas praktiškai.
Ši kūrybinga mokomoji medžiaga galėtų būti įtakingas ir novatoriškas, prieinamas metodas, pa-
dedantis žmonėms mokytis, didinti jų sąmoningumą ir gauti svarbiausią informaciją apie aktyvų 
dalyvavimą per menus, siekiant socialinių pokyčių ES visuomenėse.
Šios mokymosi programos tikslai yra:
 • Suteikti aukštos kokybės švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą visiem
 • Jaunimo darbuotojų palaikymas diegiant kompetencijomis pagrįstus mokymo ir mokymosi metodus

UGDYMO PROGRAMOS RENGIMO METODIKA
Šia intelektine produkcija siekiama padėti jaunimo darbuotojams skatinti jaunų žmonių socia-
linę įtrauktį ir dalyvavimą, plėtojant su menais susijusias veiklas, apibrėžiant kai kurias kompetenci-
jas, žinias ir įgūdžius, kurių jaunimo darbuotojams reikia pritaikyti menu pagrįstą veiklą socialiniams 
pokyčiams. Šiame vadove taip pat bus pristatyti įvairūs meno tipai, kur ir kaip jie gali būti panaudoti 
pasitelkiant 5 modulius.

TIKSLINĖS GRUPĖS
Tiesioginė tikslinė grupė: Jaunimo darbuotojai, jaunimo treneriai, dėstytojai, auklėtojai 
Galutiniai naudos gavėjai: Jauni žmonės, ypatingai turintys ribotas galimybes
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Socialiniai menai leidžia mums perprasti, įsisąmoninti problemą, lei-
džia kartu mąstyti. Menai gali būti naudingi visuomenei. Socialinis me-
nas yra susijęs su gyvenimu visuomenėje, bendruomenių gyvenimo 
būdu ir visuomenės problemomis.

ĮVADAS Į SOCIALINIUS 
POKYČIUS PER MENUS PAGAL 
EUROPOS TARYBĄ
Yra sakoma, jog kultūra turi stiprų poveikį demokratijos saugumui 
keliais skirtingais lygiais. Viena vertus, kultūra leidžia žmonėms su-
vokti įvairovės svarbą ir taip padidinti jų atvirumą kitoms visuomenės 
grupėms. Be to, aktyvi bet kokios formos meno kūryba yra esminė sa-
viraiškos laisvės priemonė. Taip pat bendrų pasakojimų kūrimas per 
kultūrą gali būti galinga priemonė visuomenės sanglaudai stiprinti. 
Dalyvavimas kultūroje ir susitikimai su menais bei paveldu pritrau-
kia žmones prie įvairių idėjų ir perspektyvų apie juos supantį pasaulį. 
Teigiama, kad toks poveikis kultūrai suteikia žmonėms „didesnę so-
cialinių veiksmų ir santykių pasirinkimų įvairovę“ (Stanley 2006: 8) ir 
skatina mąstymą naujais būdais.
Be to, susidurimas su manais ir paveldu yra iš esmės ,,socialiniai įv-
ykiai’’ (Stanley 2006: 8), kurie suartina žmones tiek su tais, kurių in-
teresai ir vertybės yra panašūs, tiek su tais, kurie skiriasi. Kaip buvo 
minėta anksčiau, ne visada toks bendravimas per bendrą patirtį gali 
sumažinti išankstinį nusistatymą ir paskatinti toleranciją bei pagar-
bą skirtumams. Jungtinėse Amerikos Valstijose Leroux ir Bernadska 
(2014) nustatė, kad tie, kurie dalyvauja meno veikloje – tiek aktyviai, 
kurdami meną, tiek pasyviai – buvo tolerantiškesni už tuos, kurie to 
nedaro, nors ir nebuvo patikrinta, ar kultūrinis dalyvavimas buvo visa 
to priežastis. Tačiau vertinant Europos Tarybos tarpkultūrinių miestų 
programą (Europos Taryba 2015), dalyvavimas įvairiose programos 
globojamose veiklose „tikrai“ arba „tikriausiai“ daugeliu atvejų turėjo 
teigiamą poveikį formaliems ir neformaliems mainaims tarp skirtingų kultūrinių sluoksnių gyven-
tojų grupių, bendravimui tarp gyventojų grupių, pagerėjo miesto gyventojų atvirumas ir toleranci-
ja, sumažėjo konfliktų intensyvumas. Jei dalyvavimas kultūrinėje ir tarpkultūrinėje veikloje didi-
na toleranciją ir atvirumą, jis gali prisidėti prie demokratinio saugumo.
Meno kūrimas kuriant, rašant, dainuojant, šokant ir kita veikla leidžia išreikšti jausmus, per-
spektyvas ir tapatybę. Meninė kūryba suteikia galimybę tyrinėti ir formuoti savo tapatybę bei 
ugdyti savigarbą ir pasitikėjimą savimi (žr., be kita ko, Matarasso 1997; Barraket 2005). Tie, kurie 
labiau pasitiki savo tapatybe, jaučia mažesnį nesaugumo jausmą ir „kito“ baimę, todėl gali būti 
tolerantiškesni, pagarbesni ir atviresni (bet ne visada).
Dalyvavimas kultūrinėje veikloje taip pat gali paskatinti bendrų pasakojimų ir bendrų vertybių 
kūrimą. Barraket (2005: 13) apibendrino įvairių tyrimų išvadas, kuriose nustatyta, kad menais 
pagrįstos iniciatyvos, ypač bendruomeninės, atrodo ypač veiksmingos suteikiant socialines erdves 
įvairioms grupėms susiburti ir sudarant forumus, kuriuose dalinamasi bendromis kultūrinėmis 
prasmėmis., jos plėtojamos ir išsprendžiamos problemos. Taip pat Europos Tarybos Ministrų Komi-
tetas Baltojoje knygoje dėl kultūrų dialogo „Gyvenimas kartu kaip oriai lygiems“ teigė, kad kultūra 

SOCIALINIO 
MENO ĮVADASI
Ar neseniai skaitei gerą kny-
gą , žiūrėjai filmą vietiniame 
kino teatre ar aplankei naują 
parodą muziejuje ?  Ar dai-
navai chore, lankei piešimo 
pamokas ar pradėjai rašyti 
knygą ? Ar sukūrei naują 
video klipą ir patalpinai jį 
internete, ar sukūrei inter-
netinį puslapį ? Jei taip, daly-
vavai kultūrinėje veikloje.  
Galima daryti išvadą, kad 
kultūrinė veikla leido išreikšti 
save, savo kūrybiškumą ir 
galbūt netgi turėjote ga-
limybę bendrauti su skirtin-
gos kilmės, įsitikinimų ar 
vertybių žmonėmis. Taip el-
gdamiesi  galite tikėtis įgyti 
daugiau tolerancijos skirtu-
mams ir daugiau pagarbos 
bei pasitikėjimo kitais, ir įgyti 
gebėjimų aktyviau dalyvauti 

demokratiniame gyvenime. 

Dalyvavimas kultūroje ir 
įtraukios visuomenės – Europos 

Taryba,  2016 m. gruodis
(Europos Taryba 2016b: 97)
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ir menai gali „sukurti raiškos erdvę už institucijų ribų, asmens lygmeniu ir gali veikti kaip tarpinin-
kai, taip atveriant kelią „bendrai viešajai erdvei“ (-ėms), reikalingai kultūrų dialogui (Europos Taryba 
2008: 47). Be šių „Inkliuzinės visuomenės kūrimo veiksmų plane“ (Europos Taryba 2016a) pabrėžtų 
padarinių, politinėje literatūroje buvo nurodyta daug kitų kultūrinio dalyvavimo pasekmių ar po-
veikio, kurie gali būti svarbūs demokratiniam saugumui. Sąrašo viršuje – įvairios nuostatos ir 
elgesys, susiję su pilietiniu ir politiniu įsitraukimu. Teigiama, kad dalyvavimas kultūros ir meno 
veikloje skatina ugdyti kritinio ir strateginio mąstymo įgūdžius – vieną iš demokratinių kultūrų 
kompetencijų, kuri turėtų padėti asmenims būti aktyvesniais, efektyvesniais piliečiais (Matarasso 
1997; Barraket 2005; Europos Taryba 2016a). 
Be to, įvairūs tyrimai atskleidė, kad tie, kurie užsiima kultūra ir menais, dažniausiai yra labiau įsit-
raukę į bendruomeninę ir kitą pilietinę veiklą, pavyzdžiui, priklauso kaimynų asociacijoms (Leroux 
ir Bernadska 2014); kad tie, kurie yra kultūros organizacijų nariai ir aktyviai dalyvauja jose, yra la-
biau linkę būti politiškai aktyvūs – balsuodami ar pasirašydami peticijas (Delaney ir Keaney, 2006); 
ir kad mokiniai, kurie mokykloje užsiiminėjo intensyvia meno veikla, vėliau buvo labiau linkę 
rodyti „pilietišką“ elgesį, pavyzdžiui, savanoriauti, balsuoti ir įsitraukti į vietos ar mokyklos 
valdymą (Catterall, Dumais ir Hampden-Thompson 2012). Vertinant šiuos rezultatus patariama 
būti atsargiems, nes nors asociacija buvo nustatyta, neaišku, ar dalyvavimas skatina pilietiškumą, 
ar pilietiškai nusiteikę asmenys yra linkę daugiau dalyvauti. Nepaisant kai kurių empiriniais tyri-
mais aptiktų priežastingumo neapibrėžtumų, daugelio Europos Tarybos valstybių narių kultūros 
politikoje galima rasti sąsajų tarp kultūrinės veiklos ir įtraukiančios ar darnios visuomenės kūrimo.
Pavyzdžiui, Kipre beveik visuose Švietimo ir kultūros ministerijos parengtuose politikos dokumen-
tuose ir projektuose pripažįstamas kultūros indėlis į socialinę sanglaudą. 
Šveicarijos federalinė vyriausybė taip pat teikia pirmenybę socialinei sanglaudai, kuri apibrėžiama 
kaip skirtingų kultūrinių grupių tarpusavio supratimas, kaip nacionalinės kultūros politikos ir teisės 
aktų, įskaitant 2010 m. Kalbų įstatymą ir 2009 m. Kultūros skatinimo įstatymą, tikslą
Švedijoje politika visuose sektoriuose ir visais lygiais grindžiama etnine ir kultūrine įvairove; pagrin-
dinis nacionalinės kultūros politikos tikslas yra pagerinti prieigą visiems gyventojams, nepaisant 
kilmės. 
Kitose valstybėse narėse strategijos skirtos labiau įtraukti visuomenei, yra specialiai parengtos at-
sižvelgiant į ekonominę, švietimo ar teritorinę nelygybę. Nuo 2003 m. Azerbaidžano valstybinėse 
skurdo mažinimo ir ekonominės plėtros programose siekiama pagerinti prieigą prie kultūros. 
Kitose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, socialinės ir kultūrinės darbotvarkės ypač susipynusios sub-
nacionaliniu lygmeniu. 
Italijoje kultūra ir socialinė įtrauktis yra bene tvirčiausiai susijusios kultūros institucijų, fondų ir vie-
tos valdžios institucijų partneryste.

Dalyvavimas kultūroje ir įtraukios visuomenės – Europos Taryba, 2016 m. gruodis
(Europos Taryba 2016b: 97)
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Socialinio darbuotojo vaidmuo
socialiniame mene  
Kiekvienas žmogus gali turėti meno patirtį, kuri yra sklandi ir nesusijusi su teisingo ar neteisingo, 
gebėjimo ir negebėjimo idėjomis. Vaikams virstant paaugliais ir įsisavinant neigiamas visuomenės 
žinias bei žemus lūkesčius sau, kartais sunku palaikyti jų tolesnį įsitraukimą, nes jie pradeda abejoti 
savo išraiškos pagrįstumu. Čia itin svarbų vaidmenį atlieka darbo su jaunimu santykiai ir koky-
biškas meninis darbas1. 

Didžiausia problema, su kuria šiandien susiduria švietimas, yra ta, kad pedagogai, kal-
bantys pasenusia (iki skaitmeninio amžiaus) kalba, stengiasi mokyti gyventojus, kurie kalba 
visiškai nauja kalba. Šiuolaikiniai studentai yra skaitmeniniai vietiniai gyventojai, kurie atstovauja 
pirmiesiems studentams, kurie užaugo su mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, vaizdo žaidimais, 
planšetiniais kompiuteriais, skaitmeniniais fotoaparatais, internetinėmis kameromis, el. paštu, in-
ternetu, momentiniais pranešimais, „Twitter“, „Facebook“, „Instagram“ ir kitomis besivystančios te-
chnologijos. Jų gyvenime nebuvo akimirkos, kad šios technologijos neegzistuotų ir dar daugiau 
pažangos technologijų pasaulyje bus padaryta jiems augant.
Pagrindinis patarimas – susitaikyti su tuo, kad pedagogai turi išmokti bendrauti skaitmeniškai 
gimtųjų mokinių kalba, pritaikydami medžiagą savo kalbai, nuolat ieškodami būdų, kaip panau-
doti skaitmenines technologijas mokymuisi ir kūrybai medijų mene.

Be to, dar vienas iššūkis pedagogams yra socialinė dalyvių sąveika, ypač taikant meninio ugdy-
mo strategijas internetinėse klasėse. Sąveika, socialinis buvimas ir bendruomeniškumo 
jausmas sustiprėja, kai naudojami menais pagrįsti metodai, iš dalies dėl to, kad jie skatina 
kūrybiškumą, padeda užmegzti dalyvių ryšį, individualizuotą sąveiką, ugdo pasitikėjimą ir skati-
na mokinių kontrolę, prisidedant prie teigiamų besimokančiųjų rezultatų, kuriant grupės iden-
titetą, kur pagarbiai dalijamasi idėjomis ir žavimasi skirtingomis perspektyvomis. Sąveika su-
telkta į prasmingą dialogą ir bendradarbiavimą tarp besimokančiųjų ir tarp besimokančiųjų ir 
instruktorių. Kai mokiniai patiria bendruomeniškumo jausmą, jie jaučiasi saugūs ir gerbiami, o 
tai padeda mokytis.

1 https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family-sup-
port-project-perspective/ 

2 https://www.davisart.com/blogs/schoolarts-room/what-is-media-art/ 
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STRUKTŪRA
Per skaitmeninius START turus socialiniams pokyčiams sužinosite daugiau apie:

Prieš pradedant socialinių pokyčių turus, šioje mokymo programoje, sudarytoje 
kaip vadovas, pateikiama tam tikra teorija, edukacinės gairės, geriausios 
praktikos pavyzdžiai ir metodikos, susijusios su įvairiais meno tipais, kurie turi 
būti naudojami siekiant socialinių pokyčių:

• Socialinio meno suvokimas 
• Kas yra socialinis menas ?
• Kaip tai įgyvendinti ? 
• Techniniai patarimai kampanijai
• Neįprastas mąstymo būdas apie globalias problemas 
• Meno tapsmas politiniu aktu
• Pasaulinių socialinių iššūkių suvokimas
• Socialinės normos, žmogaus teisės, tvarūs socialiniai 
• Aktyvizmas ir pileitiškumas per mediją
• Lyčių vaidmuo projekte „Menai socialiniams pokyčiams

• 1 Modulis – Literatūra (poezija, drama, istorija)
• 2 Modulis - Vaizduojamasis menas (tapyba, piešimas, skulptūra, grafika, modeliavimas)
• 3 Modulis - Skaitmeninės medijos menas (vaizdo įrašai, fotografija)
• 4 Modulis - Konceptualus menas ir viešasis menas
• 5 Modulis - Scenos menai (teatras, šokis, muzika)
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MOKYMOSI 
TIKSLAI

KONKRETŪS
MODULIŲ TIKSLAIS

Šia mokymo programa jūs įgysite žinių apie kiekvieną iš šių menų rūšių, 
siekdami šių mokymosi tikslų:
• Suprasti kiekvienos meno rūšies pagrindus
• Įgyti žinių apie kiekvieną meno rūšį
• Mokytis iš gerosios praktikos
• Įgyti žinių apie naujas kūrybines ir technologines 

1 Modulis - Literatūra (poezija, drama, istorija)

2 Modulis - Vaizduojamasis menas (tapyba, piešimas, skulptūra, grafika, 
modeliavimas)

• 1 Modulis - Literatūra (poezija, drama, istorija)
• Įgyti praktinių literatūros įgūdžių (slemo seminaras ir improvizacija)
• Mokytis iš gerosios praktikos
• Išreikšti save per rašymą
• Kurti, išreikšti save grupėje
• Įgyti rašymo ir technikų žinių per linksmąją praktiką.

• Suprasti vizualiųjų menų pagrindus
• Įgyti vizualiųjų menų žinių
• Įgyti praktinių vizualiųjų menų įgūdžių
• Mokytis iš gerosios praktikos
• Skatinti vizualinį mąstymą
• Ugdyti mąstymo nuostatas, kurios palaiko apgalvotą mokymąsi – menuose ir apskri-

tai gyvenime, pirmiausia žiūrint ir interpretuojant meną, o paskui jį kuriant. 
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3 Modulis - Skaitmeninės medijos menas (vaizdo įrašai, fotografija)

4 Modulis - Konceptualus menas ir viešasis menas

5 Modulis - Scenos menai (teatras, šokis, muzika)

• Suprasti skaitmeninės medijos meno pagrindus
• Įgyti žinių apie skaitmeninės medijos meną
• Įgyti praktinių skaitmeninės medijos meno įgūdžių (fotografijos ir vaizdo įrašų kūrimo)
• Mokytis iš gerosios praktikos
• Įgyti žinių apie naujas kūrybines ir technologines priemones
• Sukurti gerą nuotrauką / vaizdo įrašą atspindint ocialinius pokyčius

• Suprasti konceptualaus meno ir viešojo meno pagrindus
• Įgyti žinių apie konceptualųjį meną ir viešąjį meną
• Įgyti praktinių konceptualaus meno ir viešojo meno įgūdžių
• Mokytis iš gerosios praktikos
• Įgyti žinių apie naujas kūrybines ir technologines priemones
• Skatinti išradingumą, kad ugdyti kūrybiškumą
• Suprasti kūrybinį procesą nuo idėjos iki idėjos išvystymo
• Ugdyti gebėjimą įsivaizduoti, kurti ir reprezentuoti idėjas manu
• Suteikti žinių ir ugdyti įgūdžius kaip sukurti „produkto“ dizainą (meninį rezultatą)

• Suprasti scenos menų pagrindus
• Įgyti žinių apie scenos meną
• Įgyti praktinių scenos menų įgūdžių (teatras ir šokis)
• Mokytis iš gerosios praktikos, kuri padeda įveikti socialinę atskirtį
• Įgyti žinių apie naujas kūrybines ir technologines priemones
• Susipažinti su įvairiomis vaidybos ir šokio metodikomis
• Gebėti pritaikyti patarimus įgyvendinant įvairias scenos menų metodikas
• Įtraukiančio ir išskirtinio požiūrio į scenos meną atskyrimas
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KOMPETENCIJOS
IR ĮGŪDŽIAI ĮGYTI

Išmokyti jaunus dalyvius išsiugdyti kai kuriuos svarbius minkštuosius 
įgūdžius ir matyti save kaip aktyvius piliečius, gerai informuotus apie 
pasaulines problemas. Pagrindinės kompetencijos yra šios:

• Komunikacija
• Kalbinė raiška
• Aktyvus klausymasis 
• Mokėjimas kalbėti viešai
• Mokėjimas save išreikšti
• Skaitmeninis raštingumas
• Komandos dvasia
• Komandinis darbas
• Pasitikėjimo savimi stiprinimas
• Empatija
• Savo ir kitų emocijų supratimas
• Jausmų ir emocijų nukreipimas ir išreiškimas
• Kūrybiškumas
• Savo vaizduotės panaudojimas 
• Mokymasis prisitaikyti prie įvairių situacijų, improvizuotai reaguoti
• Kritinį mąstymo ugdymas
• Gebėjimas spręsti problemas ir daryti išvadas

Tai skatina jūsų ir jaunų dalyvių gebėjimą prisitaikyti ir įsidarbinti
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1 MODULSI
Literatūra
(poezija, drama, istorija)

1.1.  Įvadas
Literatūra – tai rašytinių ar žodinių kūrinių visuma, kuriai pripažįstama estetinė vertė; tai menas, 
išreiškiantis grožio idealą. Literatūros kūrinių dėka galima išreikšti emocijas ir atskleisti skaitytoja-
ms ar klausytojams tai, ką žmogus turi savo širdyje. Literatūra siekia šviesti, perteikti mintis, daryti 
įtaką ir net suvilioti. Literatūra yra tėvoninis paveldas ir gali prisidėti prie šalies paveldo išsaugojimo, 
kai pabrėžia jos vertybes, kultūrą ir civilizaciją.
Žodis literatūra, kilęs iš lotynų kalbos litteratura, kilusio iš littera (raidės), atsirado XII amžiaus pra-
džioje su technine „užrašyto daikto“ reikšme, o viduramžių pabaigoje evoliucionavo iki „žinių, paim-
tų iš knygos“, prieš XVII–XVIII amžiuose imantis dabartinės pagrindinės reikšmės, t.y. visų rašytinių 
ar žodinių kūrinių, turinčių estetinį aspektą.
Literatūra iš tikrųjų apibrėžiama kaip tam tikras žodinės komunikacijos – žodinės ar rašytinės – 
aspektas, apimantis kalbos išteklių naudojimą, siekiant padidinti poveikį gavėjui, nesvarbu, ar jis 
skaitytojas, ar klausytojas. Literatūrai, kurios ribos neaiškios ir kintančios atsižvelgiant į asmeninį 
vertinimą, yra būdinga ne jos medijos ir žanrai, o estetinė funkcija: pranešimo formatavimas yra 
svarbesnis už turinį, taigi peržengia naudingumo komunikaciją, apsiribojančią net sudėtingos in-
formacijos perdavimu. Šiandien literatūra asocijuojasi su knygomis, per kurias autoriai kalba su 
mumis per atstumą, tačiau ji taip pat susijusi su įvairiomis žodinės raiškos formomis, tokiomis 
kaip pasakojimas (Vakarų šalyse visiškai atgimsta per trisdešimt metų), tradicinė žmonių poezija. 
Rašymas , kurio mūsų dainos yra tolimi pusbroliai – arba teatras, skirtas suvokti per aktorių balsą 
ir kūną. Tačiau skaitmeninės technologijos galbūt keičia ne tik tradicinę literatūros laikmeną ir jos 
pobūdį, bet ir formą (tinklaraščius, žinutes, scenarijų rašymą...).
Pavyzdžiui, yra tokių literatūros žanrų:
 • Romanas ir susiję žanrai (apsakymai, autobiografija, epas...), kuriuose pasakojama apie dalykus ar 

įvykius;
 • Įvairios teatrinės raiškos formos (daiktų ir situacijų rodymas). Improvizacija – tai teatro for-

ma, gyvuojanti nuo amžių pradžios, tačiau tapusi savaimine disciplina, maišanti sportą, žaidimą, 
teatrą ir netgi tapusia puikia priemone mokantis kolektyvinės sąveikos;

 • Įvairios poetinės raiškos formos: naudojant eiles ir ne tik. Poeziją galima apibrėžti kaip meną, 
susidedantį iš garsų, ritmų, žodžių derinio, siekiant sukelti vaizdinius, išreikšti pojūčius, emocijas, 
apmąstymus, sukurti nepakartojamą juslinę patirtį. Šiuo metu SLAM gali būti lengvai priskiriamas 
poezijai. Iš angliško žodžio „slam“ tai žodinė poezija, skelbiama viešose vietose ar turnyruose su 
muzika ar be jos. Ji turi patraukti klausytojų dėmesį žodžiais ir vaizdais, kad juos supurtytų, išjud-
intų... Dainos ir jų tekstai taip pat gali būti klasifikuojami poezijoje. 
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Vykdant START projektą tampa ypatingai įdomu sutelkti dėmesį į keletą literatūros formų, kurias 
lengvai pasiekia jaunesnė auditorija.
SLAM yra artimas kultūrinei jaunimo visatai (giminingas su repu), improvizacija yra spektaklis, kuris 
kartu yra ir įvykis, tiek sportinis, tiek literatūrinis. 
Teatrinėje improvizacijoje viskas turi būti sukurta vietoje. Jokio teksto, jokių aksesuarų, dekoro, 
jokio kostiumo pradžioje neapibrėžiama. „Žaidėjai“ tada yra ir scenaristai, ir režisieriai, ir atlikėjai. 
Norint pradėti bendrauti, improvizacija reikalauja eiti vienas į kitą, susidurti žvilgsniais, užimti savo 
pozicijas, bet ir jomis kvestionuoti, būti atviram interaktyvumui, ugdyti spontaniškumą, klausytis ir 
vartoti verbalinę kalbą kaip ne žodinę kalbą.

1.2. SPECIALIEJI 1 MODULO – LITERATŪROS MOKYMOSI TIKSLAI 
• Understand the basics of Literature
• Įgyti žinių apie literatūrą
• Įgyti praktinių literatūros įgūdžių (slemo seminaras ir improvizacija)
• Mokykitės iš geriausios praktikos
• Išreikškite save per rašymą
• Kurti, išreikšti save grupėje
• Įgyti rašymo ir technikų žinių per linksmąją praktiką.

1.3. KOMPETENCIJOS IR ĮGŪDŽIAI ĮGYTI
• Kūrybiškumas, pasitelkiant vaizduotę
• Komandinė dvasia
• Mokėti kalbėti viešai
• Mokėjimas išreikšti save raštu
• Svo emocijų supratimas
• Jausmų, emocijų nukreipimas ir išreiškimas
• Pasitikėjimo savimi ugdymas
• Linksmų istorijų sugalvojimas
• Išmokti prisitaikyti prie įvairių situacijų, gerinti reagavimą
• Klausymosi įgūdžių tobulinimas
• Energijos valdymo gerinimas

1.4. UGDYMO GAIRĖS
⸰ Slam dirbtuvės
Literatūra leidžia tyrinėti abi kalbas su visais rašymo ir jo garsų niuansais, bet ir emocijų bei 
refleksijos sritis. Trumpai tariant, knygose galima rasti „visus klausimus ir visus atsakymus“. Sunku-
mas yra suteikti kiekvienam prieigą prie kalbos ir visų jos subtilybių supratimo raktų.
Tikslas yra suteikti prieigą prie kultūros, vadinasi, priklausymą kultūrinei bendruomenei, su-
darytai pagal kalbą, kuri taip pat gali palengvinti imigrantų integraciją, gerinant raišką raštu ir žod-
žiu bei kūrybiškumo atradimą ir plėtrą.
Literatūros sukeltas emocijas galima pasiekti ir suprasti suteikiant geresnę prieigą prie kalbos, 
jos supratimo ir vartojimo, nukreipiant smurtinį elgesį.
Iš tiesų kalba yra bendravimo priemonė, galinti atremti smurtą, sušvelninti ar išspręsti kon-
fliktus dialogo būdu. Tam būtina įvaldyti žodžius ir jų vartojimą.
Tačiau tai gali būti, priešingai, dominavimo ar diskriminacijos įrankis.
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Todėl iššūkis yra įvaldyti kalbą.
Slemo „rašyk ir interpretuok tekstą“ seminaro tikslai:
• Parodyti, kad rašymas nėra suvaržymas.
• Kurti, išreikšti save grupėje.
• Įgyti rašymo technikų smagiai.
• Atsiverti kitų akims ir išdrįsti lipti į sceną, įgyti pasitikėjimo savimi.
• Lavinti klausymą, kūrybiškumą, vaizduotę

⸰ Improvizacija 
„Teatrinės improvizacijos rungtynės“ buvo sukurtas aštuntojo dešimtmečio pabaigoje Monre-
alyje, Kvebeke. Tai dviejų Eksperimentinio teatro aktorių – Roberto Gravelio ir Yvono Leduc – ini-
ciatyva. Jie įsivaizdavo koncepciją, apjungiančią sportą, žaidimus ir pramogas. Atgavę dryžuotus 
marškinėlius ir bendrąsias ledo ritulio taisykles, jie žiūrovams ir aktoriams suteikė gyvo pasirodymo 
jaudulį ir įspūdį apie nuolatinę riziką. Ši koncepcija atkeliavo į Prancūziją 1980 m. ir sulaukė stulbi-
nančios sėkmės dėl Prancūzijos improvizacijų lygos, kuri demokratizavo sportą kaip ir teatrą.
Erdvėje, prilygstančiai tuščiam rašytojo puslapiui, „žaidėjai“ kartu, plyta po plytos, kuria istoriją, 
kūnu, emocijomis, vaizduote ir atvirumu kaip medžiaga. Improvizacijos dirbtuvėse susijungia du 
tikslų lygmenys: viena vertus, istorijų konstravimas ir, kita vertus, santykių kūrimas.

1.5 MENO MEDIJOS APRAŠYMAS 
• SLAM DIRBTUVĖS 
Literatūros formos, kurios gali pasiekti jauną auditoriją, buvo pa-
sirinktos tam, kad jos neatgrasytų pernelyg tradicinio ir mokslinio 
požiūrio į literatūrą.
Šia prasme nuo amžių pradžios egzistavusi poezija per SLAM atrodo 
labiau šiuolaikiška. Ryšys su repu taip pat suteikia galimybę sudominti 
jauną auditoriją, kuri nebūtinai turi gerų prisiminimų apie mokymąsi 
mokykloje.
Kas yra SLAMAS?
Poezijos slemas yra atvira scena, mainų akimirka, pusiausvyra tarp tek-
sto (turinio) ir deklamacijos (būdo). Tai galimybė dirbti su kalba visomis 
jos raiškos formomis, raštu ir žodžiu. Slemas leidžia žaisti žodžiais, po-
sakiais, gramatika, konjugacija; laisvė, kurią turi lydėti kruopštus dar-
bas dėl prasmės.
LAM yra scenos, rašymo, žodinio, spektaklio kryžkelėje. Tai kalbos me-
nas, kuriuo siekiama išreikšti pojūčius, jausmus, įspūdžius, emocijas: 
garsu, ritmu, harmonija ir vaizdu.
Poezija yra labai senas ir universalus literatūros žanras, susijęs su ei-
liavimu ir kuriam taikomos ypatingos metrikos, prozodijos taisyklės. 
SLAM gimė devintajame dešimtmetyje Čikagoje, žodis „slam“ ame-
rikietiškame žargonu reiškia „sutrenkimas“ „smūgis“, kurį išrado Mar-
cas Smithas, poetų būrio „Chicago Poetry“ lyderis.

Norėdami susipažinti su 
SLAM, siūlome keletą vaizdo 

įrašų:
All poets! (Poetry Slam Reims / 

Slam Tribu) - YouTube

Rašymo dirbtuvės
kas yra slemas?

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s

Kas yra poezijos slemas?
https://youtu.be/BSSf9k8zo4k

Kas yra poezijos slemas?
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s

Abd Al Malik – Gibraltar (song)
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDA-
X0y5tkPHgM&start_radio=1&r-

v=AX0y5tkPHgM&t=23ujE

Grand Corps Malade –
Education Nationale (song)

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiu-
ge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-E-

OlFNo&index=3

5 būdai tapti slemo artistu
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=9f8VcV8v2LE
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Įvadas į poeziją ir jos taisykles yra būtinas, kiekvieną kartą siekiama iliustruoti garsiai skaitomų 
eilėraščių ištraukas ir atlikti pratimus, skirtus skirtingoms formoms ar versijoms atpažinti: aleksan-
drinai (12 eilėraščių skiemenų), dekaskiemeniai (10 eilučių), keturkampis ( 4), prozos poezija ir kt.
Eilėraščių pratimai leidžia smagiai atpažinti skirtingas eilėraščių ar poezijos kategorijas (eilėraščius 
/ prozą). Mokytojams pateikiamas eilėraščių rinkinys arba eilėraščių ištraukos, taip pat kaip įrankių 
rinkinio dalis. Leksika sudaroma pagal įvairius poezijoje vartojamus terminus.
Greiti ir praktiški pratimai mažose grupėse (maksimaliai 6-7).

- SLAM dirbtuvių metodologija 
SLAM seminaro suaktyvinimas reiškia, kad kiekvienas dalyvis jaučiasi pasitikintis ir kad atmosfera 
tuo pat metu yra atsipalaidavusi, dinamiška ir stropi. Idėja – pristatyti rašymą kaip asmeninės, 
estetinės ir žaismingos raiškos priemonę. Seminaras siūlo sistemą, kurią kiekvienas gali pritaikyti 
gerbdamas savo tapatybę. Tapatybės sąvoka yra rašymo darbo centre. Seminaras siūlo bendrą 
sistemą, kurią kiekvienas gali smagiai įveikti.
SLAM seminarams taikoma metodika – naudoti žaidimus. 
Kai kurie pagrindiniai metodikos principai:
 • Susipažinimas su disciplina, jos taisyklėmis ir suvaržymais yra būtinas pirmųjų užsiėmimų metu: 

istorinio konteksto paaiškinimas, dokumentinių filmų peržiūros, išvyka į spektaklį ar SLAM sean-
są ir kt.

 • Sistemingas žaidimo naudojimas yra pagrindinė šios metodikos ašis, siekiant pagerinti rašymo 
veiksmą. Iš tiesų, dalyvių mokyklos kelias galėjo būti sudėtingas. SLAM tikslas yra rašyti, bet visų 
pirma deklaruoti. Kalbama apie rašymo „ištraukimą iš mokyklos“ ir parodymą, kad galima sma-
giai praleisti laiką su žodžiais, raštu, kalbėjimu, gestais... Rašyba nevertinama, nes tekstas turi 
būti deklamuojamas.

 • Pirmyn ir atgal tarp rašytinio ir žodinio yra bendra šių seminarų gija: „rašyk ir sakyk“. SLAM 
dalyvauja atlikėjai. Rašymas yra žaliava norint pasirodyti scenoje. Kartu ištrauka prieš auditoriją 
sąlygoja ir rašymo būdą, temų pasirinkimą. SLAM yra visapusiška disciplina, kuri yra dalis pirmyn 
ir atgal tarp rašymo ir atlikimo.

 • Ypatingas dėmesys skiriamas asmeninės raiškos kokybei: be įžeidinėjimų, vartojamas kalbos 
turtingumas ir jos atmainos (slengas, verlanas (žodžiai atgal)...)

Rašyba neturėtų būti bausmė, SLAM žaidžiamas žodžiu.

Turinys: 
Dirbtuvės: teksto rašymas ir interpretavimas
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Dirbtuvės 1: SLAM atradimas – 2val
Mokytojas yra rašymo dirbtuvių varomoji jėga. Akivaizdu, kad jis turi praktikuoti discipliną, kurią 
nori perduoti, ir dalytis savo patirtimi. Jis yra kūrimo proceso vadovas, pateikdamas jį smagiai ir 
prieinamai. Jis turi visus sužiūrėti ir švelniai bei su malonumu palaikyti pagarbą ir susiklausymą 
grupėje.
Vedėjas paprastai ir glaustai prisistato (10/15 min.) ir kviečia dalyvius padaryti tą patį.
Tada vedėjas pristato SLAM, istoriją ir kontekstą. Tada jis pristato dirbtuvių tikslą (teksto rašymas ir 
interpretavimas) ir žingsnius, kaip tai pasiekti; jis paskelbia tekstą, taip užbaigdamas savo ir SLAM 
pristatymą. Taip pat galima peržiūrėti vaizdo įrašus.
Tuomet mokytojas pristato žaidimus: 
- Tapatybės tema: Šis žaidimas leidžia dalyviams smagiai pažinti vieni kitus ir susipažinti su 
pirmaisiais teksto kūrimo elementais (rimais, matais, struktūra ir kt.).
- Žaidimas ,,Kas aš esu ?’’ naudojamas taip, kad visi pateiktų po ketureilį (15/20 min.), t.y. 4 
taktais ir rimu su 4 sakinio pradžiamoksliais:
Mano vardas yra
Aš esu
Esu iš
Aš turiu
Šis paprastas žaidimas paaiškina matavimo sąvoką. Jis yra trumpas ir prieinamas ir leidžia priartėti 
prie pirmųjų sąvokų pristatant kiekvieną iš jų. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip parama pagrin-
diniam tekstui, sudarytam iš kelių ketureilių.
Tada jis perskaitomas, stovint prieš kitus dalyvius (15/20 min.). Visi turi pasisakyti ir seansas tęsiam-
as antru pasisakmu po kito rašymo naudojant tekstą pradžioje (30 / 40 min.).

- Rimo bomba: 5/20 minučių. Šio žaidimo tikslas - sutelkti dėmesį ir klausytis taip didinant 
supratimą apie daugybę prieinamų rimų.
Dalyviai yra rate. Vykdytojas pasirenka žodį ir duoda popieriaus kamuoliuką dalyviui, kuris turi pa-
sakyti žodį, besirimuojantį su prieš tai esančiu, tada atsitiktiniu būdu ir kuo greičiau (nuo 5 iki 10 
sekundžių) perduoda bombą kitam dalyviui).
Jei rimas nerandamas laiku arba jei rastas žodis jau buvo pasakytas, dalyvis sprogsta ir pašalinam-
as. Paskutiniai du varžosi dvikovoje, kurioje paaiškėja vienintelis nugalėtojas. Šis dinamiškas žaid-
imas demonstruoja idėjų, asociacijų efektyvumą, žodyno turtingumą ir pastato dalyvius į kritinę 
situaciją, kuri verčia juos prisitaikyti .
Norint įgyvendinti šį žaidimą, gali prireikti popieriaus, rašiklių ir popierinių kamuoliukų. 
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Dirbtuvės 2:  Konstrukcija
Šios dirbtuvės susideda iš anksčiau sukurtų tekstų perskaitymo (asmeniškai, tada scenoje) (20/25 min).
Tikslas: suprasti ir įvaldyti pagrindines teksto sąvokas.
Kontekstas: prieš pradedant asmeninį tekstą (be pradmenų).
Turinys:
Kaip parašyti tekstą?
• Stiliaus apibrėžimas: istorija, kalba, dialogas.
• Temos suteikimas ir leksinio lauko apibrėžimas.
• Suteikti teksto emociją: pyktį, liūdesį, džiaugsmą.
• Istorijos suskaidymas (pirmieji vaizdai, pirmoji prasmė).
• Vaizdų ir metaforų teikimas (muzikalumas, žodžių ritmas).
• Darbas su struktūros pradžia: pavadinimas, priedainis, stulpeliai.
Tada artėjama prie temos sąvokų :
Ši dalis užtrunka ilgiau ir patartina iškelti įvairias pasikartojančias temas, primygtinai reikalaujant 
begalinių požiūrio galimybių ir netgi pasiūlyti ašis, kurios atitinka pristatymo tekstus. Kiekvienas 
dalyvis turi rasti temą savo pagrindiniam tekstui. Gali būti bendra visiems arba kiekvienai grupei 
atskira tema. Dalyviai taip pat gali dirbti tarp kiekvienos sesijos ir skirti asmeninių investicijų darbui 
su tekstais (pavyzdžiui, ieškoti kitos struktūros būsimiems tekstams rašyti...). 
Suradus temą, reikia nustatyti tikslus nuo ketureilių iki ketureilių, įterpiant rodmenis maždaug kas 
aštuonis taktus (45 min / 1val).
Ypatingas dėmesys skiriamas struktūros sąvokai. Ši sąvoka ypatingai svarbi.
Užbaikite seansą pabrėždami vaizdingą išraišką, pavyzdžiui, žaidimus „megafonas“ ar „pieštukas 
burnoje“ – 25/50 min.

• Improvizacijos dirbtuvės 
Improvizacija – kalbėjimo menas, turintis daug bendrų dalykų su įprastu teatru: pasirodymas vyk-
sta scenoje prieš publiką, kiekvienam vaidinant personažą ir pasakojant istorijas. Aktoriai lavina 
gebėjimą įkūnyti personažą, investuoti į psichologines būsenas, atsieti savo kūną, balsą, artiku-
liaciją ir pan. Tačiau pagrindiniai kriterijai skiria teatrinę improvizaciją nuo musm įprasto teatro. 
Teksto nebuvimas suteikia dalyviams trigubą statusą: aktoriaus, autoriaus ir režisieriaus. Aktorius 
improvizuoja savo tekstą, savo būseną ir reakcijas vietoje, o į bendrą rašymą žiūri iš išorės, kuris 
spontaniškai vyksta publikos akimis. Aktorius sugeba valdyti savo judesius, emocijas, santykius su 
partneriais, išlaikydamas situacijos kontrolę, gerai sutaria su visais dalyvaujančiais scenoje. Ir visų 
pirma jis turi išlikti patikimas ir nuoširdus visuomenei. Čia improvizacija neabejotinai pavojingesnė 
nei teatras.
Improvizacija gali būti puiki tarpasmeninių įgūdžių ugdymo priemonė. Dviejų dalyvių improvizaci-
jos iš tikrųjų apima interaktyvumą. Tai padeda užmegzti ryšius tarp improvizacijos principų ir tar-
pasmeninio bendravimo principų.

Dirbtuvės turi būti pritaikytos prie grupės lygio, jos energijos ir įsitraukimo
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Progresyvumas yra svarbus norint sukurti ramią atsipalaidavimo at-
mosferą, įkvėpti pasitikėjimo grupėje, kad kiekvienas rastų savo vietą 
ir galėtų panaudoti savo kūrybiškumą. Tai taip pat leidžia dalyviams 
palaipsniui įsisavinti improvizacijos taisykles.

- Improvizacijos dirbtuvių metodikos
Nors kalbant apie meninę ir neracionalią sritį, improvizaciją galima 
suskirstyti į kelias pagrindines mokymosi ašis: klausymąsi, priėmimą, 
konstravimą ir t.t. Šių ašių tyrinėjimą galima atmesti atliekant kon-
krečius pratimus, pabrėžiančius vertybes. Šios pratybos būna kelių 
formų: grupinės pratybos, poros, po vieną ir pan. Kartais jos vyksta 
scenos kontekste (aktoriai – publika), kartais kolektyviniame darbe be 
reginio matmens. Tačiau bendra jų esmė išlieka malonumas ir žaidim-
as, pirmaja šio termino prasme, visur esanti improvizacija.
2 taisyklės yra svarbios norint palengvinti dirbtuves:
 •  Visose pratybose dalyvauja visi: kiekvienas turi būti ir bėgikas, ir 

stebėtojas. Žiūrėdami, bet visų pirma žaisdami, visi mokosi.
 • „Palikti švarką rūbinėje“ reiškia palikti nuošalyje savo kasdienius vaidmenis, kurti įsivaizduojam-

as istorijas, tyrinėti pasaulius, esančius už nežinomų ribų, siekiant ištrūkti iš įprastų modelių. 
Šiuo pasirinkimu siekiama sukurti naujus ryšius, naujas sąveikas modifikuojant viziją, kurią kai 
kurie gali turėti. Čia kalbama ne apie esamų santykių ar situacijų, patiriamų jų gyvenamojoje 
aplinkoje, inscenizavimą. Taigi improvizacija skiriasi nuo vaidmenų žaidimų ir psichodramos.

Kai tik grupė pradeda tobulėti, atsiranda visa esmė. Prižiūrėtojai rūpinasi, kad dalyviai ugdytų tris 
pagrindines improvizacijos kryptis:
Komikas – aktorius Interpretacinių gebėjimų ugdymas, būsenų nuoširdumas, veikimo mechaniz-
mo – reakcijos teisingumas ir kt. 
Aktorius – autorius Kūrybiškumo, spontaniškumo ir rašymo meistriškumo ugdymas. 
Aktorius – režisierius Visuotinio klausymosi, reginio pojūčio, ritmo ir nustatymo gebėjimų ugdymas.

Tuomet vedėjas pristato pratimus:

- Iniciacijos pagrindas: svarbu pabrėžti esminę kelių veiksnių, būtinų sklandžiam improvizaci-
jos eigai, svarbą:
- Dalyko nuoseklumas ir tankumas (nuolatinis siekimas sudominti publiką); 
- Improvizatorius gali susigundyti priemone, kuomet surikiuojama daug juokelių iš eilės. Tačiau 
jaudinančių istorijų pasakojimas turi išlikti tikslu, kaip žiūrovų ir jo paties malonumas; 
- Išklausymas ir priėmimas, kurį dar galima pavadinti „pagarba partneriui".

Siūloma pažiūrėti 3 vaizdo 
įrašus, kad susipažinti su 

inprovizacija:

Atrask teatrinę inprovizaciją!
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=34C3p7ZAkd0 

Pagrindinės technikos mokantis 
improvizacijos

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=xzkpsfDgPiw

Pasitikėjimo ir savigarbos ugdy-
mas per teatrą

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=ulQHjqjtYXs
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Pagrindinis dėmesys skiriamas: 
1. Improvizacija – tai pasiūlymų eilė. Pradedama pasakoti istoriją po vieną, poromis ar po dešimt 

- be problemų. 
2. Kitų pasiūlymų išklausymas ir priėmimas (bet kokiu atveju atsiranda refleksas duoti naujiems 

dalyviams. Vėliau jie turi visą laiką šią praktiką įsisavinti. 
Pateikiami keli pratimai, susiję su pasakojimu (papasakoti), siekiant atkreipti dėmesį į istorijos 
svarbą ir jos mechanizmus (neįsigilinant į jos detales). Kalbant apie priėmimą, antrosios treniruotės 
pabaigoje (30 sekundžių) siūloma atlikti sintezės pratimą.
Apskritimo istorija: ratu kiekvienas iš eilės pasiūlo paprastą sakinį, kuris kartu praturtina arba 
pristabdo improvizuotą istoriją. Dalyvių dėmesys sutelkiamas į tai, kad nešvaistytų kitų pateiktų 
pasiūlymų, o istorija judėtų į priekį, kad ji išlaikytų susidomėjimą.
Istorija dviems: tikslas toks pat kaip ir pasakojime ratu, bet šį kartą scenos kontekste. Abu pasa-
kotojai susiduria su publika. Vienas iš jų pradeda pasakojimą aiškiu pasiūlymu, o kitas žiūri į jį (tik 
galva sukasi). Po kelių sakinių (ne per daug) kalbėtojas pasuka galvą į kitą, kuris pažvelgia į audito-
riją ir tęsia pasakojimą. Kas dar nepradėjo, pasakojimo pabaigą pratęsia po kelių minučių.
Eilės istorija: šį kartą dvi vienodo žmonių skaičiaus eilės susiduria viena su kita, sustoja gana arti 
viena kitos. Pavyzdžiui, kas yra A eilės priekyje, pradeda pasakojimą, o kitas yra pasirengęs bet 
kada ją tęsti. Būtent vedėjas, suplodamas rankomis, nustato kuomet istorija pereina kitam. Tada 
tas, kuris buvo pertrauktas, atsiduria savo eilutės gale. Žaidimo dalyvis, kuris eina sekantis, turi 
būti pasirengęs paeiliui pratęsti istoriją ir pan. Reikalaukite nuolatinio klausymosi, kurį turi teikti 
visi dalyviai, kad būtų išvengta švaistomos informacijos ir nenuoseklumo. Vedėjas iš pradžių gali 
pradėti paprastai (įkvėpdamas), bet palaipsniui gali sunkinti, pertraukdamas žodžius. Vienas iš šio 
pratimo tikslų taip pat yra spontaniškumas. Todėl privaloma visiškai uždrausti sakinio pabaigos 
kartojimą ankstesniam dalyviui. Kiekvienas turi būti pasirengęs įtikinamai imtis istorijos, net ir žod-
žio viduryje.
30 sekundžių: sintezės pratimas, atliekamas poromis scenoje. Improvizacija pradedama nuo 30 
sekundžių tylos, kurios metu kiekvienas atgaivina personažą, manipuliuodamas įsivaizduojamu 
objektu. Praėjus šiam laikui, pradėkite kalbėti ir priimkite kito pasiūlymus. Bet kokiu atveju svarbu 
atkreipti dėmesį į atsisakymus ir neįsiklausymą... Personažų kokybė ir manipuliacijos nukeliauja 
į antrą planą, net jei vedėjas gali primygtinai teigti, kad svarbu apie tai galvoti. Šiuo metu tai yra 
svarbūs refleksai, kuriuos reikia įgyti, interpretacijos kokybės svarba išryškės vėliau.

Animacija ir dirbtuvių taisyklės: Vedėjas pristato tris pagrindinius kontekstus. Jis patikslina, kad tai 
nėra taisyklės, dėl kurių dalyviai gali būti nubausti, jei jas pažeidžia. Jos paprasčiausiai leidžia su-
griežtinti temą ir taip išlaikyti viešąjį interesą.
- Ne “ne”: imkime refleksą priimti tai, ką reiškia kiekvienas žodis. Pats laikas su tuo pažaisti 
bus vėliau; 
- Ne "labas": improvizacijos pradžioje dialogą ar veiksmą geriau pradėti taip, lyg veikėjai būtų 
buvę jau kurį laiką. Susitikimo pradžia neabejotinai gali būti įdomi, bet paprastai niūri, kai trūksta 
susidomėjimo; 
- Nekyla klausimų: klausimai atitolina temą ir rašymo eigą improvizacijoje. Žinoma, jie nėra 
draudžiami, tačiau dalyviai gali žaisti su tuo kaip mankšta, nes užduotas klausimas palieka partne-
riui visas galimybes parašyti istoriją vienam. Tačiau vėlgi, improvizacija yra puiki, jei abu pagrindiniai 
veikėjai yra vienodai įsitraukę. Trumpai tariant, reikia išdrįsti teigti dalykus (žinoma, atsižvelgiant į 
tai, kas buvo pasakyta).



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

21

Vykdytojas pristato šias sąvokas po vieną, stengdamasis neaiškinti per greitai, nes tai sukeltų daly-
vio nesėkmės jausmą atskirai arba, dar blogiau, viso pratimo. Taip pat pradžioje galime leisti man-
kštai vykti be jokių suvaržymų, sutelkdami dalyvių dėmesį į spontaniškumą (stumdami, kad visada 
eitų greičiau).

Kai kurių teatro taisyklių įvadas: 
Vykdydamas žaidėjų atliekamą darbą, vedėjas supažindina dalyvius su kai kuriomis pagrindinėmis 
teatro sąvokomis (iš tikrųjų neskiriant tam modulio): 
- Išvaizda; 
- Kūno stabilumas; 
- Scenos balansas. 
Įspėjimas: tai nėra šio mokymo esmė. Tiesiog įdomu atkreipti dėmesį į netinkamą požiūrį, jei jis 
aiškiai matomas per visą mokymą.

Vedėjas dabar gali įgyvendinti šį žaidimą:  
Tai žaidimas, paremtas vaizdingos scenos pusiausvyra ir disbalansu, kurį sukuria aktorių judesiai. 
Scena yra stačiakampio formos ir apribota 2 metrų ilgio ir 10 suoliukų (2 pločiui ir 3 ilgiui), ant kurių 
sėdi dalyviai. 
Šis plokščiakalnis yra pusiausvyroje ant centrinės ašies, aktorius užima vietą ne centrinėje šios 
plynaukštės dalyje, išbalansuoja ją ir pakreipia ją, o kitas veikėjas turi įsikišti, kad atkurtų pusiausvyrą 
į palankią vietą. Visi aktoriai yra tolygiai pasiskirstę po visą sceną, vaidinantys aktoriai turi vienodą 
svorį ir vertę, jie vaidina ne tikroviškos judančios scenos anekdotą, o pilnatvės ir tuštumos jausmą 
ir nepalaiko tiesioginių santykių su viešu, bet slaptu ryšiu, sudarytu iš buvimo erdvėje, padedantis 
jiems būti tiksliai tokiu laiku, kurio pageidauja publika, kuri yra depozitoriumas (visuomenė žino, ar 
„laikai“ per ilgi ar per trumpi, jei užimtos vietos yra subalansuotos ).

Pirmoji žaidimo taisyklė, visų kitų pagrindas: 
Scena tuščia, „A“ pakyla ir užima poziciją jos centre; tai nėra tikslus taškas, kaip būtų dviejų stačiak-
ampio įstrižainių susikirtimo taškas, tai nedidelė gyvenamoji erdvė, kurioje aktorius gali judėti 
nesukeldamas posvyrio. "A" sugyvina ją, kad ji egzistuotų, tada nusprendžia išbalansuoti sceną, 
užimdama vietą už centro ribų. „B“ atsistoja ir eina atsisėsti, kad balansą atkurtų. Nuo šio žaidimo 
pradžios „B“ nukreipia jį judėdamas pagal asmeniį ritmą ir kiekvieną kartą, kai „A“ atkuria pusiau-
svyrą iki to momento, kai „A“ nusprendžia nebežaisti, reaguodamas į „B“ disbalansą, sukeldamas 
trečiojo veikėjo „C“ įėjimo, kuris savo ruožtu vadovaus žaidimui, kol A ir B kartu, neinformuodami 
vienas kito, nuspręs įsileisti ketvirtą veikėją.
Taigi žaidimas tęsiasi, kai daugėja veikėjų, kurie atkuria valdančiojo sukeltą scenos disbalansą. Kai 
taisyklės gerai suprantamos, tai visada užtrunka, tada galima atsižvelgti į žaidimo kokybę. Erdvę 
galima keisti padidinus erdvę (tarp suoliukų paliekant 40 cm tarpą). Yra erdvė ir tinkamas laikas, 
kad žaidimas būtų įdomus, o dalyviai, sėdintys ant suolų, jaustųsi labai gerai, kaip teatro žiūrovai, 
kol laikas per ilgas ir, jei užimtos vietos, reikia ką nors atvesti. Jis taip pat mato klaidas to, kuris tiki, 
kad gali patekti į žaidimo aikštelę, kai jam nėra vietos. Svarbu suderinti laiką, erdvę. Bet taip pat 
reikia paaiškinti, kad yra būtinų klaidų ir kad ne su metru rankoje reikia vertinti gerus atstumus; kad 
žaidimas tęstųsi, reikia juos vertinti ir priimti.
Šio žaidimo tęsinyje dalyviai patiria dramatiškus veiksmus pagal aktorių užimtas vietas, situaciją 
lemia erdvės santykis tarp jų. Kalba gali pasirodyti aktorių nejudrumo akimirkomis. Žaidimas tarp 
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aktorių gali būti režisuotas, jei juos vienija išvaizda, arba netiesioginis, jei jų susidomėjimas nuke-
liauja kitur.
Dalyviai stato pjesę, kuri dar neparašyta. 
Aktoriai scenoje instinktyviai veikia elementarioje geometrijoje pagal savo skaičių: su trimis jie 
linkę suformuoti lygiakraštį trikampį, keturi – kvadratą, penki – apskritimą. Šios sėdynės yra nežais-
tinos ir nesukelia dramatiškų situacijų. Jas galima pateisinti tik paminklo priežiūros ritualu, taigi 
ir ritmus provokuojančių vietų, vienintelių galinčių atgaivinti dramatiškas situacijas, pasiskirstymo 
paieška. Scenos periferijoje aktorius sveria daugiau nei jos centre, todėl atsiranda kitokia vietų pa-
siskirstymo vizija, kuri subalansuotų sceną. 
Scenos (plato) balansas reikalauja didelio susikaupimo, o kiekvieno užsiėmimo trukmė neturi viršyti 
vienos valandos. Galima numatyti daugybę variantų su skirtingais žaidimo stiliais, kurie gali svyruo-
ti nuo kasdienio realizmo iki paslėpto perkėlimo.
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Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios praktikos apibūdinimas

Rezultatai

Dalyvių atsiliepimai

Daugiau
informacijos

Reikalingos priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

The Tribute of the Word

Prancūzija (Lionas)

Kalbėjimas prieš auditoriją 

Visos grupės, jaunimas ir moksleiviai

SLAM (poezija, spektaklis)

2 valandos

Nuo 12 iki 15 dalyvių

Popierius, rašikliai, mikrofonas

Žodinė ir rašytinė raiška, kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi 

Netaikoma

Slam Show "Oppoetry" by La Tribut du Verbe Teaser 1
- https://www.youtube.com/watch?v=6IhYhTeNtHw &
- https://www.latributduverbe.com/videos-photos-slam/

Viešasis kalbėjimas

KūrybiškumasEmocijų verbalizavimas

Sklandus rašytinės ir šn-
ekamosios kalbos mokėjimas

Pasitikėjimas ir pagarba 
kitiems

SLAM dirbtuvių tikslas – pasiūlyti kitokį požiūrį į prancūzų kalbą – SLAM, kur taisykles galima 
apeiti ir kur vienintelė riba yra žmogaus kūrybiškumas ir vaizduotė. Tai sužadinimas noro rašyti, 
atrasti slemą ir galbūt dalyvauti atviroje scenoje. Dirbtuvės smagios

1.6. GEROJI PRAKTIKA
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Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios praktikos apibūdinimas

Rezultatai

Dalyvių atsiliepimai

Daugiau
informacijos

Reikalingos priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

Popular house of Montreuil

Prancūzija. Seine Saint Denis (93)

Kalbėjimas prieš auditoriją

Visa auditorija, jauna auditorija

SLAM (poezija, spektaklis) nemokamos dirbtuvės

2 valandos

Nuo 12 iki 15 dalyvių

Popierius, rašikliai, mikrofonas

Žodinė ir rašytinė raiška, kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi

Netaikoma

Fence 93 slam caravan - Maison Populaire - Montreuil 
N'dje in Slam Caravane in 2006
https://www.youtube.com/watch?v=N9P0bGow6dk
Ucoc in Slam Caravane in 2007
https://www.youtube.com/watch?v=CCOsP-XhlZM

Viešasis kalbėjimas

KūrybiškumasEmocijų verbalizavimas

Sklandus rašytinės ir šn-
ekamosios kalbos mokėjimas

Pasitikėjimas ir pagarba 
kitiems

Slemerių susitikimo vieta. Gyva disciplina, pusiaukelėje tarp harangos ir kūno išraiškos, slemas 
švenčia poeziją ir viešą kalbėjimą. Tai atradimų dirbtuvės keliose 93-ųjų vietose.
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Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios praktikos apibūdinimas

Rezultatai

Dalyvių atsiliepimai

Daugiau informacijos

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

The square bubble

Tulūzas, Prancūzija

Išreikšti save prieš auditoriją

Visa auditorija, jauna auditorija

Improvizacija, improvizacijos rungtynės

2 valandos arba 6 valandos stažuotės dienoms
1 valandos trukmės improvizacijos rungtynės

Daugiausiai 15 dalyvių

Nėra

Kurkite istorijas bendradarbiaudami su kitais, jų idėjomis, būdami 
spontaniški ir paleisdami. „La Bulle Carrée“ siūlo pozityvią ir gerano-
rišką pedagogiką, leidžiančią kiekvienam improvizatoriui turėti bendrą 
kalbą ir pagrindus improvizuoti, taip pat išnaudoti savo asmeninį 
potencialą ir potencialą grupėje. 

Netaikoma

La Bulle Carrée - Toulouse school of improvisation
https://bullecarree.fr/adultes/ 

Viešasis kalbėjimas

KūrybiškumasIstorijų kūrimas

Darbas sąveikoje Klausymasis kitų

Sukurk savo burbulą – šios dirbtuvės skirtos dalyviams, kurie niekada neimprovizavo arba yra tik 
teatro dirbtuvėse. Bet ir improvizatoriams, kuriems reikia įtvirtinti pedagoginius pagrindus (po-
zityvus, geranoriškas ir įsipareigojęs požiūris, bendras scenų konstravimas, sceninės vaidybos 
pagrindai: balsas, erdvės, kūno, mimika, scenografija ir kt.).
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1.7. ĮGYVENDINIMO PATARIMAI  
Treniruotės visada prasideda apšilimu (improvizacija taip pat yra sportas): Ambulatorinė seka
Keletas teatro sąvokų: 
• Visi vaikšto žaidimų aikštelėje. Vedėjas siūlo visiems kelioms sekundėms atlaisvinti sąnarius. 

Tada visi imasi ryžtingo, bet atsipalaidavusio pasivaikščiojimo. Visi žiūri horizontaliai, į tolį. 
• Tada vedėjas paaiškina plokščiakalnio balanso sąvoką. Kai jis ploja rankomis, visi sustoja ir 

sustingsta, kad pamatytų bet kokius jų bendros padėties disbalansus. Po kelių bandymų (kurie 
idealiai gerėja) vedėjas įveda „laipsnių“ sąvoką nuo 1 iki 10. Pratimas tęsiamas žaidžiant su šiais 
laipsniais, išlaikant dėmesį pusiausvyrai. 

• Leisdamas dalyviams atgauti kvapą (jie vaikšto toliau), animatorius pristato naują sąvoką – žv-
ilgsnį (scenos pusiausvyrą pamiršta tęsiniui). Kai jis ploja rankomis, kiekvienas ieško partnerio 
žvilgsnio ir bet kokia kaina jį išlaiko. Dalyviai toliau klaidžioja, vis greičiau, neatitraukdami žvilg-
snio nuo kito ir vengdami susidūrimo. Tada pratimas tęsiamas, keičiant partnerius du ar tris 
kartus.

Siekiant paskatinti jaunimą susimąstyti apie globalias problemas ir socialinius pokyčius, kai kurių 
seminarų temos galėtų būti visuotinis atšilimas, lyčių politika, žmogaus teisės ir kt. 

Skaitmeninimo įrankiai: 
Kaip ir pandemijos atveju, išmokome dirbti internete, gali būti įdomu paskelbti savo vaizdo įrašą 
apie improvizaciją ar SLAM per socialinės žiniasklaidos kanalus („Facebook“, „YouTube“, „Tik-Tok...“), 
kad gautume atsiliepimų iš kitų, profesionalų ir ne tik. Iš tiesų, kultūrinio turinio įtraukimas į inter-
netą arba vaizdo įrašų įkėlimas prisideda prie internetinio kūrybiškumo.  
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MODULIS 2
Visual Arts

(painting, drawing, sculpture, graphic arts, modelling) 

School Arts – Teaching Media Arts
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5

PBS Learning Media – Visual Arts:
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12

2.1.  Įvadas

Vaizduojamasis menas apima tokias meno rūšis, kaip tapyba, piešimas, grafikos kūrimas, 
skulptūra, keramika, fotografija, video, filmų kūrimas, dizainas, amatai ir architektūra. Daugelis 
meno disciplinų, tokių kaip scenos menas, konceptualusis menas ir tekstilės menas, taip pat apima 
vizualiųjų menų ir kitų rūšių menų aspektus. Taip pat į vaizduojamąjį meną įtraukiami taikomieji 
menai, tokie kaip pramoninis dizainas, grafinis dizainas, mados dizainas, interjero dizainas ir deko-
ratyvinis menas. Šiuo metu vartojamas terminas „vaizduojamasis menas“ apima vaizduojamąjį 
meną, taikomąjį ar dekoratyvinį meną ir amatus, arba taikomąją vizualiųjų menų mediją

Rekomenduojama atidaryti šias nuorodas, kuriose galima tyrinėti daugybę vizualiojo meno 
formų – nuo krepšelių pynimo iki tapybos ir stiklo dirbinių iki baldų – su ištekliais, skatinančiais 
analizę, tyrimus ir praktiką:

2.2.  SPECIALIEJI 2 MODULO – VIZUALIEJI MENAI – MOKYMOSI
 • Suprasti vizualiųjų menų pagrindus
 •  Įgyti vizualiųjų menų žinių
 • Įgyti praktinių vizualiųjų menų įgūdžių
 • Mokytis iš gerosios praktikos
 • Skatintii vizualinį mąstymą 
 • Ugdyti mąstymo nuostatas, kurios palaiko apgalvotą mokymąsi – menuose ir apskritai gyveni-

me, pirmiausia žiūrint ir interpretuojant meną, o paskui jį kuriant.

2.3. KOMPETENCIJOS IR ĮGŪDŽIAI ĮGYTI
 • Kritinis mąstymas 
 •  Bendradarbiavimas
 • Problemų sprendimas – gebėjimas daryti išvadas 
 •  Empatija pirmą kartą interpretuojant vaizduojamąjį meną
 •  Pozityvus požiūris
 •  Savivoka
 • Smalsumas
 • Kalbinės išraiškos
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 • Atviras mąstymas
 •  Pagrįstumas - argumentavimas (argumentų kūrimas ir įrodymų paieška)
 • Klausymas ir tyrimas (klausimų pateikimas ir tyrimo būdų paieška)
 •  Stebėjimas ir aprašymas (iš arti ir pristatymas)
 • Požiūrių tyrinėjimas, lyginimas (žiūrėjimas į dalykus iš skirtingų požiūrių)
 • Užmegzti ryšį ir surasti sudėtingumą (tyrinėti sugretinimus ir ieškoti ryšių)

2.4. UGDYMO GAIRĖS
 •  Vizualusis menas ir skirtingos jo tipologijoss
 •  Kolektyvinio vizualiojo meno pavyzdžiai (taip pat susiję su medijomis). Meninis reiškinys (meni-

ninkas, žiūrovas, meno kūrinys) ir socialinis poveikis dalyvavimui
 •  Vizualiojo meno mąstymo procesas: metodas ir laboratorijos  

2.5 MENO MEDIJOS APRAŠYMAS 

Vizualieji menai yra meno formos, kurių kūriniai pirmiausia yra vizualinio pobūdžio. Tradiciškai 
tapyba, skulptūra, architektūra ir fotografija priskiriami vaizduojamajam menui, tačiau taip 
pat gali būti įtraukta keramika, piešimas ir spauda, moderni garso ir vaizdo gamyba ir net-
gi dizainas bei amatai. Šios disciplinos laikomos vizualiaisiais menais, nes apima vizualinį su-
vokimą, o šiuolaikinis menas yra tam tikras langas į menininko pasaulį, kuris išreiškia ir priverčia 
stebėtoją susimąstyti apie sąvokų, istorinių įvykių ir t.t. reikšmę. Menininkas vaizduojamąjį meną 
naudoja kaip komunikacijos kanalą tarp menininko ir išorinio pasaulio. Atsidurti prieš vizualiojo 
menininko kūrinį reiškia atsidurti priešais kūrinį, kuris nori išreikšti stiprią žinią jį stebintiems.

Tapyba reiškia „pigmento užtepimą ant popieriaus, drobės, sienos ar kito paviršiaus“. Tapyba de-
rinama su kitomis praktikomis, tokiomis kaip piešimas ir kompozicija. Jis kilęs iš urvų, taigi jis apima 
archeologiją ir senovės meną, o vėliau per šimtmečius vystėsi ir patyrė daugybę puikių stilių.

Priešistorinis menas buvo pirmesnis už rašymo formas. Senovės menu turime omenyje tai, kas 
buvo sukurta nuo rašto gimimo (apie 3500 m. pr. Kr.) iki Romos imperijos žlugimo (476 m. po Kr.). 
Viduramžių menas seka po Romos imperijos žlugimo ir Amerikos atradimo (1492). Šiuolaikinis 
menas svyruoja nuo Amerikos atradimo iki Prancūzijos revoliucijos (1789 m.), nes Renesanso me-
nas, ypač po 1500 m., yra modernus menas, taip pat barokas (1600 m.), rokoko ir įvairios orien-
talistinės ir egzotinės 1700–1800 m. . Ir galiausiai šiuolaikinis menas, tai yra, atsiradęs nuo 1789 
m. iki šių dienų (nuo XVIII a. antrosios pusės iki šių dienų). Devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir 
XX amžiaus pradžioje menas staiga įsibėgėja, jam būdingas noras eksperimentuoti su naujomis 
technikomis ir kalbomis. Meno virpėjimas buvo gilių socialinių ir net mokslinių pokyčių veidrodis. 
Dvidešimtasis amžius yra avangardo amžius. Tarp jų yra vadinamieji istoriniai avangardai, būtent 
futurizmas, dadaizmas, siurrealizmas ir ekspresionizmas. Chronologiškai prieš tai impresionizmas 
– absoliučiai esminė meninė srovė, padedanti suprasti šiandieninį meną, kuri gimė Prancūzijoje 
XIX amžiaus antroje pusėje, maždaug iki 1860–1870 m. dėl tokių menininkų kaip Claude'o Monet 
kūrybiškumo. Šalia šiuolaikinio meno istorijos yra kubizmas, gimęs 1907 m., kurio žymus ekspo-
nentas Pablo Picasso mirė 1973 m.
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Neatsitiktinai fotografija gimė 1839 m., kuri neabejotinai prisidėjo prie daugelio procesų pagreiti-
nimo, ypač grafinių ir vaizdinių, kurie vis labiau atsiribojo nuo fotografijai palikto tikrovės atkūrimo, 
eksperimentuojant kažką naujo, ko fotografija negalėjo daryti: formos, spalvos, technologijos, nau-
joviški metodai. Šiomis dienomis, nuo XIX amžiaus antrosios pusės iki XX amžiaus pradžios, tapyba 
vis dažniau ir greičiau nukrypsta nuo realybės, kurią fotografija gali užfiksuoti per labai trumpą 
laiką. Fotografiją būtų galima priskirti prie šiuolaikinio meno, kuris yra vaizdų kūrimo veikiant švies-
ai procesas, veikla ir menas. Ji taip pat laikui bėgant vystėsi ir gavo naudos iš naujų technologijų. Be 
to, kad jis laikomas vaizduojamojo meno dalimi, jis taip pat svarbus mokslinėse studijose.

Claude Monet Impression, Soleil Levant
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Tarp XX amžiaus meninių judėjimų, kuriuos neabejotinai reikėtų vadinti ekspresionizmu, gimęs 
ir užaugęs ypač Vokietijoje 1900–1910 m., turėjęs įtakos ne tik figūriniam menui, bet ir kinui, tea-
trui ir net literatūrai. Terminas ekspresionizmas rodo menininko polinkį išreikšti save, dažnai 
kalbama apie vidinio negalavimo išreiškimą, reprezentuojant jį per emocinę tikrovės deformaciją. 
Garsiojo riksmo autorius Eduardas Munchas buvo puikus ekspresionistas, o kiti didieji meninin-
kai neabejotinai buvo paveikti dabartinių menininkų, tokių kaip Kandiskij, Klimt ir Chagall.
Siurrealizmas yra dar viena absoliučiai esminė XX amžiaus srovė, taip pat ir daugumos pastarųjų 
dešimtmečių meno supratimas. Tarp šalių, kurios suteikė daugiau gyvybės siurrealizmui, yra Pran-
cūzija, kur jis įsitvirtino nuo XX a. 20-ųjų pradžios, neabejotinai stipriai paveiktas Froido psichoa-
nalitinių teorijų. Siurrealistų autorių pasirinktos temos išsivaduoja iš socialinių konvencijų, stebina, 
jaudina. Belgiškas Magritte'as ir ispanas Dalì yra vieni iš pirmaujančių šio meno tipo atstovų, kurie 
dažnai kūrė neabejotinai neįprastomis ir beveik absurdiškomis figūromis. Peržengdami vaizduo-
tę, randame neabejotinus Joan Mirò darbus, turtingus simbolikos ir atmosferos, kurios taip pat 
gali būti siejamos su sapnais ir psichika. Tuomet Abstraktusis menas su Vasilijumi Kandinskiu 
švenčia stiprų atitrūkimą nuo konkretumo ir tikrovės, už emocionalesnę ir autentiškesnę tapybą, 
skirtą eksperimentuoti ir jaudinti, paliečiant giliausius sielos akordus. Paul Klee, Franz Marc ir 
Piet Mondrian, pasižymintys geometriniu abstrakcionizmu, yra kiti gerai žinomi šio vaisingo mi-
glotumo atstovai.

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Natura morta, 1837, Dagherrotipo
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Šiuolaikiškasis pop menas ir Andy Warholas nusipelno būti paminėtas. Gimęs Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose, jis buvo pašventintas septintojo dešimtmečio pradžioje. Tai „populiari“ meno for-
ma, kuri semiasi įkvėpimo iš reklamos, kino ir žiniasklaidos. Warholas kartu su Lichtenšteinu ir dau-
geliu kitų sukūrė XX amžiaus meno naujoves, papildydamas tapybą fotografija ir komiksais bei 
eksperimentuodamas su provokacijomis, kurios dabar yra mūsų vizualinio bagažo dalis ir kurias 
mes laikome beveik savaime suprantamu dalyku.
Tada aštuntajame dešimtmetyje Niujorko priemiesčiuose pradeda matytis „Street Art“ sociokul-
tūrinis fenomenas ir tik apie 2000 m. įvyko tikrasis gatvės meno sprogimas, visų pirma dėka britų 
menininko Banksy, kuris, įkvėptas Blek Le Rat darbų, pradėjo savo, kaip gatvės menininko, karjerą 
piešdamas gatves trafareto pagalba.

Iš tikrųjų labiausiai paplitusi gatvės meno forma, kurią Banksy naudoja, yra trafaretai ir purškimo 
skardinės. Be to, savo darbuose jis įtraukia ir transformuoja viską, kas yra gatvėse, pavyzdžiui, kelio 
ženklus, šulinius, duris ir kitus objektus, taip kurdamas gražius gatvės meno kūrinius, nepaprastai 
patobulindamas ir harmonizuodamas gatvės baldus. Gatvės menas yra tam tikra meno išraiškos 
forma, pasireiškianti išskirtinai viešose vietose (dažnai be jokio leidimo), naudojant įvairius meto-
dus, įskaitant: purškimą.
Skulptūra yra trimatė, matoma ir plastiniame mene, kurią sudaro kietų ar plastikinių medžiagų, 
ypač akmenų, tokių kaip akmuo ar marmuras, metalai, stiklas ir mediena, modeliavimas arba deri-
nimas. Skulptūras galima kurti įvairiais būdais – tiesiog piešiant ar raižant, taip pat armuojant, sta-
tant, liejant, virinant ar štampuojant. Labai dažnai skulptūros yra tapytos. Tai plastinis menas, kuris 

Bansky, Flower Thrower
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taip pat sudaro didžiąją viešojo meno dalį – parkuose, soduose ir gatvėse. Kaip ir tapyba, skulptūra 
per istoriją išgyveno daugybę stilių, o formos yra tokios pat įvairios, kaip ir pasaulio kultūros bei 
įvairios meno srovės.
Nuo klasikinės skulptūros, kilusios iš Graikijos, kur menininkai tyrinėjo bronzos ir marmuro 
skulptūras, iki romėnų statulų su etruskų kapų įtaka, demonstruojančia galią, triumfą ir malonę. 
Ankstyvųjų viduramžių mene gotikinėje architektūroje buvo dramblio kaulo raižiniai ir plokštės, 
metalo skulptūros ir dievybių atvaizdai, o Renesanso skulptūra sukūrė tokius kūrinius kaip Mike-
landželo ikoninis Dovydas, įkvėptas klasikos. Neoklasikinė skulptūra, pasiskolinta iš helenizmo 
skulptūros, kuriant portretines statulas, ir galiausiai modernusis klasicizmas atvėrė kelią moderniz-
mui atsirasti XX amžiaus pradžioje.

Šiuolaikinė skulptūra kaip meno rūšis yra platesnė nei bet kada anksčiau – skulptūros nebėra vien 
vaizdiniais atvaizdais, biustais ir ready-made. Į lauką įsiveržė šviesos, hepeningai ir meno insta-
liacijos.
Ribos tikrai buvo išplėstos, o tradicinės idėjos buvo iš naujo išnagrinėtos. Skulptorių, tokių kaip 
Miguelis Ángelis, Gianas Lorenzo Berninis, Auguste'as Rodinas, Algardi, Donatello, Giambologna, 
Houdonas ir kt., akcentai šiuolaikiniams skulptoriams, tokiems kaip Rashidas Sallehas, Johnas Clar-
kas ir Olivier Messas, veda link dinamiškos „Contemporary Sculpture“ ateities dirbti.
Architektūra yra dar vienas trimatis menas vizualiajame mene matomas kaip plastinis menas 
dėl manipuliavimo su medžiagomis. Nepaisant to, architektūros kūriniai turi pelnytą vietą vizualiųjų 
menų srityje. Nuo seniausių laikų buvo svarbūs kūriniai, kurie džiugino žmogaus žvilgsnį ir puošia 
erdves. Architektūra yra menas sukurti planą ir tiesiogiai statyti pastatus ir statinius. Yra visų 
laikų kūrinių, tokių kaip Egipto piramidės ir Sfinksas, Čičen Itza, Partenonas, Šv. Vasilijaus katedra, 
Dievo Motinos katedra, Angkoras, Tadžmahalas, Eifelio bokštas, Brandenburgo vartai, Sidnėjaus 
operos teatras, Burdž. al Arab, Pekino nacionalinis stadionas, tik keli.

Michelangelo, David 
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2.6. METODOLOGIJA 
Padalinys sudarytas iš aukščiau pateiktos teorinės dalies apie vizualiojo meno kategorijas nuo 
seniausių laikų iki šių dienų naujų tendencijų, pateikiant istorinį foną ir jo raidą.
Metodologija, kuri siūloma Pedagogui kreipiantis į vizualųjį meną, yra supaprastinta toliau pateikia-
muose trijuose atvejų tyrimuose, kuriuose pateikiamos paprastos instrukcijos „Kaip tai padaryti”.

Pirmasis metodas, galintis paskatinti atidesnį stebėjimą, gilesnį supratimą ir tikslią kūrinio analizę, 
yra vizualinio mąstymo strategija, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas labai struktūruotai ir atvi-
rai diskusijai, pradedant nuo įvaizdžio, susieto su meno produktu (tapyba, skulptūra ir kt.)

Vizualinio mąstymo strategijos (VTS) naudoja meną, kad mokytų jaunimą mąstymo, bendravimo 
įgūdžių ir vizualinio raštingumo. Augimą skatina trys dalykai: žvilgsnis į vis sudėtingesnį meną, 
atsakymas į raida pagrįstus klausimus ir dalyvavimas grupinėse diskusijose, kurias rūpestingai 
veda mokytojai.
Psichologė Abigail Housen, studijuojanti VTS, parodė, kad tai skatina estetinį mąstymą ir kad kitos 
pažintinės operacijos taip pat auga per gana trumpą laiką - ypač stebint, spėliojant ir sampro-
taujant įrodymais. Buvo užfiksuota, kad šie įgūdžiai pereina nuo meno žiūrėjimo į kitų reiškinių 
nagrinėjimą, taip pat į skaitymą ir rašymą.
Metodas pagrįstas trimis paprastais klausimais: „Kas vyksta šiame paveikslėlyje? ir „Ką aš matau, 
dėl ko taip sakau“. "Ką dar galime rasti?”
Kas vyksta šiame paveikslėlyje?
Tai atveria diskusiją: sufleruoja, apie ką vaizdas „apie“, ką galima išsiaiškinti, spalvas, jausmus, in-
formaciją, labai asmeniškas asociacijas, skatina ieškoti istorijų ar veiklos – nuo buvimo žiūrovu iki 
pasakotojo. 
Ką matote, dėl ko taip sakote?
Tai leidžia studentams daugiau pažvelgti ir rinkti įrodymus, pagrindžiančius jų nuomonę, tapti pa-
grįstais faktais ir logiškai išreikšti ar diskutuoti apie poziciją. 
Ką dar galime rasti? 
Tai daro pokalbį išsamesnį, skatina mokinius ieškoti daugiau, o patirtis tampa rimta ir griežta.
Pagrindiniai šio metodo elementai studentų grupei yra šie:
 • turėti daug galimybių atkreipti dėmesį į tai, ką mato tiriamame mene, ir išreikšti savo nuomonę 

apie jį; 
 • žinoti, kad jų mintys yra išgirstos, suprantamos ir vertinamos;
 • išmokti pateikti įrodymus, paaiškinančius savo interpretacinius komentarus; ir
 • patirti, kad kiekvienas komentaras prisideda prie grupinio meno gavimo kelių reikšmių proce-

sos.
Pagrindiniai pagrindinių elementų elementai pedagogams yra šie: 
 • skatinti diskusijų galimybes ir leisti pačiam vizualinio mąstymo procesui sustiprinti mokinių 

gebėjimą nagrinėti, artikuliuoti, klausytis ir reflektuoti.
 • skatinti įsitraukimą savo ruožtu, smalsumą ir informacijos paiešką. Norint dar labiau paskatinti 

šį perdavimą ir pateikti konkrečių įrodymų, kaip mokiniai veikia be grupės paramos, būtų gali-
ma pradėti rašymo ir skaitymo pratimus. Mokiniams būtų galima padėti naudotis kompiuteriais 
šiose veiklose. 
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Auklėtojų prašoma laikytis šių paprastų taisyklių:
 • Užduokite pateiktus klausimus, kad mokiniai pradėtų aktyvų atradimo ir tyrinėjimo procesą.
 • Atidžiai išklausykite ir patvirtinkite kiekvieną atsakymą, kartu su mokiniais pažvelgdami į paveik-

slėlį, nurodydami minėtas detales ir perfrazuodami mokinių žodžius.
 • Palengvinti diskusiją jai vykstant, susiejant įvairias susiliejančias ir besiskiriančias nuomones ir 

padedant mokiniams apibendrinti įvairius požiūrius.
 • Skatinkite tolesnius tyrimus, palikdami procesą neribotą ir prašydami studentų pasitempti ir 

ieškoti daugiau informacijos, nei jie žino. 
Pasekmė yra pažintinių gebėjimų, analitinių ir kritinių gebėjimų, susijusių su tuo, ką matome, 
ir dėl to, kas mus supa, padidėjimas. Per dialogą su dalyviais, seminarų, kuriuose taikoma ši me-
todika, metu taip pat skatinamas lyginimas, atvirumas ir pagarba kitokiam mąstymui nei savas, nes 
dalijamasi kiekviena nuomone. Šio metodo taikymo svarba yra tarpdiscipliniškumas. Menas pri-
statomas kaip galima priemonė tarp įvairių mokyklos disciplinų per laboratorinę praktiką klasėje ir 
muziejuje, skatinant sąmoningumą ir teigiamą požiūrį į vizualųjį meną lankantis bet kurioje kultūros 
paveldo institucijoje.
Taikant šį metodą galima sukurti griežtą ir stimuliuojantį individualų ir grupinį problemų sprendimo 
procesą; Dalyviai skatinami pareikšti savo nuomonę apie stebimus meno kūrinius ir dalytis bei paly-
ginti ją su bendraamžiais, siekiant mokytis bendradarbiaujant, gerbiant kito požiūrį.

Tada antrasis metodas, pagrįstas vizualiuoju menu, prisideda prie teigiamų pokyčių, kaip jaunimo 
siekių išraiška, tikintis geresnės visuomenės. Jame pabrėžiama kolektyvinio balso galia ir poten-
cialas, numatantis naują paradigmą, kuria galima judėti į priekį, paverčiant mokyklą šiuolaikinio 
meno muziejumi, be to, prisidedama prie mokyklos aplinkos kultūrinio perkvalifikavimo. 
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2.7. GEROSIOS PRAKTIKOS

2.7.1. Geriausia vizualinio meno mąstymo strategijos praktika

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklso tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

Laboratory of Art and Medical Humanities of University La Sapienza- 
University of Rome

Italija

Stebėjimas

Vaikų ligų skyriaus sveikatos operatoriai, taip pat medicinos ir slaugos 
universiteto kursų studentai

Vizualinio mąstymo strategija

Dalyviai lankėsi kas savaitę, 4 susitikimai klasėje ir 1 muziejuje (90 
min.).

Iš viso 54 medicinos studentai dalyvavo mažiausiai 4 susitikimuose, o 
23 studentai buvo įtraukti į kontrolinę grupę

Aktyvus klausymas

EmpatijaProblemų sprendimas

Komunikacija Bendruomeniškumas
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Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Rezultatai

Reikalingos priemonės

Paveikslas muziejuje
Susirinkusieji apsistojo prie paveikslo iš Galerijos kolekcijos (Emigran-
tai, tapytojo Angiolo Tommasi 1896 m. kūrinys), kurio nei autorius, nei 
pavadinimas nebuvo žinomi, mokiniai pradėjo diskusiją, kurią vedė 
fasilitatorius. Jis uždavė jiems tris paprastus klausimus: „Kas vyksta 
vaizde?“; „Kokie vaizdiniai elementai įrodo tai, ką aprašei?“; "Ką dar 
galite pastebėti?".

Rezultatų išvados paskelbtos straipsnyje: Menas medicinos ug-
dymo įgūdžių tobulinimui: vizualinio mąstymo strategijų meto-
do matavimo skalės patvirtinimas“, V. Ferrara, S, De Santis, F. M. 
Melchior. Tyrimo straipsnis Clin Ter 2020; 171 (3):e253-259. doi: 
10.7417 / CT.2020.222

Medicinos humanitariniai mokslai, ypač menas, įtraukimas į pa-
grindinį ir visą gyvenimą trunkantį švietimą gali pagerinti esmi-
nius įgūdžius, bendravimą ir tarpprofesinį bendradarbiavimą 

Kvazieksperimentiniame tyrime dalyvavo Vaikų ligų skyriaus sveikatos priežiūros darbuotojai, 
medicinos ir slaugos universiteto kursų studentai, kurie dalyvavo savanoriškai. Vertinimo raštu 
formos buvo renkamos 2018 m. lapkričio – 2019 m. vasario mėn. Vaikų ligų skyriui ir 2019 m. 
balandžio – gegužės mėn. – slaugos studentams, o 2016 m. spalio – 2019 m. birželio mėn. – me-
dicinos studentams ir buvo įrašytos į ad hoc sukurtą duomenų bazę. Visi dalyviai buvo suskirstyti 
į mažas grupes po 8 po 90 minučių. Kiekviena sesija apėmė VTS diskusiją apie vaizdą, individua-
lią rašytinę VTS veiklą ir kitas su menu susijusias užduotis. Pasirinkti vaizdai turėjo atitikti tokius 
kriterijus kaip poreikis panaikinti dviprasmiškumą arba parodyti ryšį su slaugos vieta ar veikla, 
kad ši patirtis būtų įvertinta siekiant tobulinti įgūdžius ar žinias, susijusias su sveikatos priežiūros 
profesija. Visi dalyviai, kurie dalyvavo 0 arba 1 susitikime, buvo laikomi kontrolinės grupės dalimi. 
Slaugos studentai kas savaitę dalyvavo 4 susitikimuose klasėje ir 1 muziejuje. Iš viso 25 slau-
gytojai studentai dalyvavo mažiausiai 4 susitikimuose, o 8 studentai buvo priskirti kontrolinei 
grupei. Toks pat procesas buvo pasiūlytas ir „Umberto I“ ligoninės – Romos Sapienza universiteto 
palatos – sveikatos priežiūros operatoriams (pediatrai, slauga ir rezidentas). Iš viso 7 priežiūros 
specialistai bent 4 susitikimuose dalyvavo 90 minučių sesijoje kas dvi savaites, o 5 priežiūros 
specialistai buvo įtraukti į kontrolinę grupę. Kitos grupės apėmė Sapienza universiteto medicinos 
ir chirurgijos laipsnio „C“ medicinos studentus. Tyrimas šiems studentams prasidėjo 2015 m. III 
laipsnio kurso kurse, renkant rašto įvertinimą, ir baigtas 2019 m., kai tie patys studentai, lankę 
V kurso kursą, rinko rašto vertinimo įrašą. Iš viso 54 medicinos studentai dalyvavo mažiausiai 4 
susitikimuose, o 23 studentai buvo įtraukti į kontrolinę grupę.
Šio tyrimo tikslas buvo patikrinti VTS tinklelio patikimumą ir pagrįstumą, siekiant įvertinti, ar VTS 
metodas gali pagerinti minkštuosius įgūdžius medicinos mokymo srityje, kaip parodė kokybiniai 
tyrimai. Rašymas yra vienas iš būdų gauti konkrečių įrodymų, ko dalyviai mokosi iš VTS diskusijų ir 
kitų meno praktikų, todėl naudojamas vertinimas prieš rašymą / po jo.
Anketoje pateiktais vaizdais siekiama patikrinti tiek meno naudojimo poveikį mokymuisi, tiek 
metodą, taikomą kaip vizualinio mąstymo strategijos. Iš tikrųjų vaizdas, susijęs su liga, gali mums 
pasakyti, ar naudojamas metodas gali pakeisti požiūrį ir mokymąsi ir klinikinėje aplinkoje. Nau-
dota rašymo rubrika VTSkill (Visual Thinking Strategies Skills) buvo skirta kritinio mąstymo, 
stebėjimo, problemų sprendimo ir kalbinės raiškos įgūdžiams įvertinti. 
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Outcome / results

Dalyvių atsiliepimai

Daugiau informacijos

bei empatiją. Šis tyrimas yra susijęs su inovatyviomis veiklomis, 
įtrauktomis į medicinos ir slaugos mokymo programas kaip 
mokymosi strategijas, kurios jau pasižymėjo pakankamu efekty-
vumu. Buvo parodytas vizualinio mąstymo strategijų metodas, 
ugdantis stebėjimo įgūdžius ir problemų sprendimo bei kritinio 
mąstymo įgūdžius, naudingus diagnostinei veiklai, medicinos 
ir sveikatos menui labai svarbios klinikinės akies vystymuisi. 
Patobulinti bendravimo įgūdžiai ir meninė produkcija plėtojant 
aktyvų klausymąsi ir aktyvią ikonodiagnostiką, kad sveikatos 
priežiūros specialistas galėtų atpažinti detales ir patognomo-
ninius požymius, kad geriau suprastų paciento sveikatos būklę 
ir identifikuotų patologijas. Kai kurios supaprastintos diskusijos 
prieš konkrečius meno kūrinius gali padėti toleruoti dvipra-
smiškumą, taigi ir atsparumą, taikant naudingas strategijas, kai 
susiduriama su mažai žinoma situacija. Šiandien COVID-19 pan-
demijos metu puikiai suprantame, koks naudingas šis pajėgum-
as.

Dalyvių atsiliepimus rasite šioje nuorodoje: 
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medici-
na-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8e-
dc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
„Mačiau savyje požiūrio į pacientą skirtumą po VTS praktikos, 
tai yra galimybė daugiau stebėti pacientą, didesnis gebėjimas 
analizuoti smulkmenas, kurios gali svyruoti nuo požiūrio į kūną, 
nuo drabužių ar didesnis susidomėjimas paciento gyvenimu ir 
jo psichikos būkle, todėl jis vertingas.” 

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-stru-
mento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-
8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
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2.7.2. Meninis mąstymas

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Dalyvių skaičius

Number of participants

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

Artful Thinking-Project Zero-Harward University 

Italija

Stebėjimas

4-5-6 klasių mokytojai

Kursas 

Nepateikiama

Nepateikiama

Ištekliai ir atvejų analizė pateikiami išteklių rinkinyje

Aktyvus klausymas

EmpatijaProblemų sprendimas



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

39

Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Rezultatai

Dalyvių atsiliepimai

More info at

Mokytojų išteklių medžiaga, yra mokytojams sukurtas protokolas
naudoti kas dvi savaites vykstančiose studijų grupėse, kad padėtų 
jiems pažvelgti į studentų mąstymą ir geriau pastebėti mąstymo ga-
limybes. „Think Track“ yra įrankis, skirtas padėti mokytojams apmąstyti 
savo kasdieninį naudojimą. Įrankį taip pat naudojo tyrėjų komanda, 
siekdama stebėti rutinos dažnumą ir trajektoriją
naudoti Long Lake mokykloje. Įtrauktas šių mokytojų naudojimo 
modelio atvejo tyrimas. Jame pateikiamos programos struktūrizavimo 
idėjos ir pasiūlymai, kaip išlaikyti ir ugdyti menišką mąstymą mokykloje

Nepateikiama

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking
https://www.edutopia.org/pdfs/stw/edutopia-stw-bates-artsintegra-
tion-addt%27lresource-artfulthinkingroutines.pdf

Meniškas mąstymas padeda mokytojams naudoti vaizduojamojo meno ir muzikos kūrinius taip, 
kad jie sustiprintų mokinių mąstymą ir mokymąsi meno ir ne tik srityse. Šios programos tikslai 
– padėti mokytojams sukurti sąsajas tarp meno kūrinių ir mokymo programos, o mokytojams 
panaudoti meną kaip jėgą ugdyti mokinių mąstymo nuostatas. Menininko paletę naudojant kaip 
pagrindinę metaforą, meniško mąstymo „paletę“ sudaro šešios mąstymo nuostatos, stiprinančios 
mokinių intelektualinį elgesį. Šios nuostatos ugdomos per mąstymo rutiną, kurią lengva išmokti ir 
kurios gali pagilinti mokinių mąstymą klasėje

2.7.3. Geroji kolektyvinio meno kūrimo praktika mokykloje
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Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

Foundation Pastificio Cerere

Italija

Komunikacija

Vidurinės mokyklos studentai

Šiuolaikinio meno kolekcijos kūrimas – Klasės kolekcija – Mokykla aktyvi-
na kultūrą

2019 M. RUGSĖJO 01 D.–2020 M. SPALIO 31 D

80

Tai priklauso nuo kiekvienos dirbtuvės, ją apibrėžia mokykla kartu su 
menininkų grupe, sukurta kiekvienai dirbtuvei:
Mokslas, menas ir naujos technologijos: 5 užsiėmimai su 20 dalyvių. 
Mokiniai: jie sukūrė šiuolaikinių simbolių žvaigždyną

Empatija

Komandinis darbasGerovė

Teigiamas požiūris

Kūrybiškumas

Savivoka
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Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Rezultatai

Dalyvių atsiliepimai

Daugiau informacijos

Reikalingos
priemonės

Skaitmeninio 3D dizaino dirbtuvės su 3D spausdintuvu
Miesto scenografija (apylinkės tyrinėjimas ir scenografijos kūrimas)
Nematomi vadovai
https://issuu.com/pastifciocerere/docs/cdc_booklet

Mokiniai aktyviai dalyvauja kuriant ir realizuojant kolektyvinius meno 
kūrinius, skirtus laikui bėgant suformuoti tikrą kolekciją, kurios tarpi-
ninkais ir konservatoriais tampa patys mokiniai, efektyviai paverčiant-
ys mokyklą šiuolaikinio meno muziejumi. „Collezione Di Classe“ ne 
tik prisidės prie kultūrinio aplinkos perkvalifikavimo, bet ir ketina 
įgyvendinti susijusių rajonų miesto aplinkos regeneravimo procesą, 
pradedant nuo mokyklos, paverčiant ją kultūriniu ir socialiniu centru, 
atviru visiems piliečiams.

https://www.youtube.com/watch?v=1UF5YX57DD4
In Italian (no subtitle)

https://www.pastificiocerere.it/curare_educazione/collezione-di-classe/

Kuruoja Marcello Smarrelli kartu su Claudia Cavalieri ir Emanuela Pigliacelli
Collezione Di Classe yra Pastificio Cerere fondo projektas, skatinantis švietimą mokykloje per 
šiuolaikinį meną. Tai ilgalaikis procesas, kurio tikslas – aprūpinti mokyklas nuolatiniu šiuolaikin-
iu menu, sukurti didesnį pasitikėjimą šia kalba, dažnai tokia pat sudėtinga, bet iš tikrųjų artima 
kasdieninei patirčiai.
2020 m. Collezione Di Classe buvo vykdoma kartu su Romos „Piaget-Diaz“ institutu, nes Kultūros 
paveldo ir veiklos bei turizmo ministerija finansavo kaip plano „Miesto ateities kultūra“ pranešimą 
„Mokykla aktyvina kultūrą“. Šio leidimo partneriai yra Fondazione Mondo Digitale, Artakademy su 
Ivan Tresoldi, Laboratorio 53 Onlus with Invisible Guides, horizontalus, Leonardo Petrucci. 
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2.8. ĮGYVENDINIMO PATARIMAI 
Vaizduojamąjį meną gali paveikti skaitmeninės mados ir tendencijos, kurios keičia kontekstą. 
Jie gali būti klasifikuojami kaip iššūkiai arba tam tikri grafiniai stiliai, pavyzdžiui, kaligrafijos meno 
atradimas iš naujo, tikras 3D grafikos bumas arba internetiniai portfeliai kaip Deviantart, kuri yra 
viena iš labiausiai paplitusių ir populiariausių platformų, kurioje menininkai iš viso pasaulio. Pasau-
lis dalijasi savo kūrybiniais portfeliais.
Vaizdinė skaitmeninė kūryba atgaus savo erdvę net prestižiniuose rėmuose, tokiuose kaip mu-
ziejai ir meno galerijos, skaitmeninė meninė kūryba tikisi užkariauti muziejus (multimedijos palaiky-
mas, kad būtų teisingai rodomas), greta tradicinio meno šedevrų vakar ir šiandien. Skaitmeniniams 
kūriniams reikia praktiškų ir saugių sprendimų eksponuoti (kaip skaitmeninius rėmelius), perkelti ir 
transportuoti, kaip jau naudojant skaitmeninius rėmelius.

Artificial Intelligences sukurtų meninių kūrinių bus daug daugiau ir jie taps tikra tendencija po 
debiuto 2018 m. 2020 m. Christie's skyrė įtraukiantį aukcioną, sukurtą naudojant aukštųjų tech-
nologijų skaitmeninę kūrybą. Nauja vizualiųjų menų siena yra įtraukianti skaitmeninė patirtis, de-
rinanti skaitmeninę grafiką su teatro ir net kinematografijos elementais. Šiose meno instaliacijo-
se žiūrovas tampa pagrindiniu meno kūrinio veikėju. Kaip ir virtualioje realybėje, penki meninės 
kūrybos stebėtojo pojūčiai yra įtraukti į labai įspūdingą ir technologiškai pažangią patirtį. Įtrauk-
iantis menas vis daugiau vietos atranda tarptautinės svarbos parodose, taip pat per visuomeninius 
ir socialinius renginius.
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Pedagogai galėtų pagerinti skaitmeninę ir įtraukią patirtį, tačiau galėtų pradėti naudoti nebran-
gias internetines ir mobilias mokymosi aplinkas, skatindami kūrybiškumą ir rizikavimą, skatindami 
mokinių bendradarbiavimą ir sutelkdami dėmesį į pažintinius ir socialinius bei emocinius mokymosi 
rezultatus. Raskite tokį paprastą patarimą, kaip pagerinti mokymąsi mobiliajame telefone:

Nuotraukų poravimo strategija
Internetiniuose kompiuteriniuose kursuose gali būti naudojama meno strategija, vadinama foto-
balsu. „Photovoice“ kaip mokomoji veikla apima instruktorių, kiekvieno kurso pradžioje paskelbus 
skaitmeninį fotografijos vaizdą klasei. Pedagogas generuoja reflektuojantį klausimą, kuris pride-
damas prie sąmoningai parinkto vaizdo, kviečiantis mokinius reaguoti ar pareikšti savo nuomonę 
apie nuotrauką per raštišką konferencijos pranešimą (Perry, Dalton ir Edwards, 2009).
Šią strategiją pritaikyti mobiliajam mokymuisi siūloma ir toliau naudoti vaizdus, kuriais lengvai dali-
jamasi mobiliuosiuose įrenginiuose, tačiau mažinti veiklos tekstinį elementą. Tiksliau, mobiliesiems 
pritaikyta strategija vadinama nuotraukų poravimu. Mokinių prašoma surasti ir pasidalinti dviem 
vaizdais, kurie sugretinami pateikia alternatyvų kurso temos ar temos požiūrį. Pavyzdžiui, vienu 
atveju mokinių buvo paprašyta pasirinkti įvaizdį, kuriame jiems kalbama apie gėdos ir kaltės jau-
smus darbo aplinkoje, o tada sugretinti šį įvaizdį su kitu, kuris vizualiai atvaizduoja organizacinę 
paramos kultūrą. Tada mokiniai pasidalijo pasirinktais vaizdais su klase. Kad mokiniai sėkmingai 
atrinktų šiuos vaizdus, vaizduojančius skirtingas temos perspektyvas, jie turi suprasti prieštaringus 
požiūrius.

The Immersive Experience of Van Gogh, London October 2021 
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Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas šių dviejų vaizdų sugretinimas – vienas iš gėdos ir 
kaltės darbo vietos, o antrasis – palankios darbo vietos vaizdas.

Example of Photo Pairing
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3 MODULIS
skaitmeninės medijos menas 

(vaizdo įrašas, fotografija) 
3.1.  Įvadas
Šiandieniniame technologijomis paremtame pasaulyje beveik viskas tapo skaitmenizuota. Nau-
dojame kompiuterius paštui gauti, išmaniuosius telefonus – pokalbiams, o socialinius tinklus – kei-
stis nuotraukomis ir vaizdo įrašais vieni su kitais. Menas, kaip ir visa kita, tapo skaitmeniniu. Jaunoji 
karta buvo auklėjama su skaitmenine žiniasklaida ir skaitmeninės medijos menu, tačiau daugeliui 
žmonių tai vis dar svetima sąvoka. Skaitmeninės medijos menu yra daug lengviau dalytis ir skel-
bti nei tradicinį meną, o tai gali paaiškinti jo platų ir didėjantį populiarumą. Tai patogu ir lengvai 
pasiekiama visiems. Daugelyje žymių eksponatų, kurie šiuo metu eksponuojami visame pasau-
lyje, derinamos skaitmeninės ir tradicinės meno savybės. Pandemija privertė net konservatyvias 
tradicines institucijas pereiti prie skaitmeninių technologijų, o vis labiau populiarėja skaitmeninių 
„įtraukiančių“ laidų, kuriose senesni tradiciniai meno kūriniai buvo suskaitmeninti, todėl platesnė 
auditorija gali įvertinti meno kūrinius, kuriuos anksčiau buvo sunku pamatyti.

Skaitmeninė žiniasklaida yra visur aplink mus. Šiuo metu daugeliui žmonių tai yra pagrindinis būdas gauti, 
siųsti ir kurti medžiagą. Anot sociologų, tai ypač pasakytina apie Z kartos (arba Gen) narius, dar žinomus kaip 
priartintojai. 1997–2012 m. gimusi karta  buvo pirmoji karta, kuri nuo ankstyvo amžiaus susidūrė su interne-
tu ir nešiojamaisiais skaitmeniniais įrenginiais. Todėl jie taip pat žinomi kaip skaitmeniniai vietiniai gyventojai.

Žiniasklaidai įgaunant svarbų vaidmenį mūsų gyvenime, tapo vis akivaizdesnė būtinybė ugdyti jau-
nus žmones atitinkamų kūrybinių ir kritinių įgūdžių, kurių jiems reikia, kad jie veiktų kaip sėkmingi 
komunikatoriai, kritiški visuomenės veikėjai ir aktyvūs piliečiai. Nefiltruotos skaitmeninės medijos 
perteklius gali būti problemiškas, todėl labai įdomu naudoti skaitmeninės medijos meną, leidžiantį 
žmonėms lavinti minkštuosius įgūdžius ir pagerinti jų prisitaikymo galimybes. Informacija perduo-
dama iš teksto į vaizdus, o šis transformacinis procesas labai paveikia tai, kaip žmonės suvokia 
pasaulį, kaip jie jį supranta ir sprendžia jo sudėtingumą. Skaitmeninės medijos meno priemonės 
gali būti naudojamos kaip socialinio meno išvestis, galinti paveikti pokyčius ir suteikti žmonėms 
galimybę maksimaliai išnaudoti savo naudą.

Socialinės medijos įrankiai, tokie kaip Twitter, Facebook ir Youtube, taip pat naudojami kaip skait-
meninės medijos meno perdavėjai pasauliniu mastu. Jie keičia žmonių bendravimo visame pa-
saulyje būdą, dalijasi idėjomis ir kuria tinklus. Socialinė žiniasklaida apima žiniatinklio svetaines, 
kurios palengvina socialinę sąveiką įvairiais būdais, įskaitant socialinius tinklus, socialines žymes, 
mikroblokavimą, vaizdo įrašus, vaizdus, garso dalijimąsi, virtualų pasaulį ir daug daugiau. Yra kele-
tas priežasčių, kodėl socialinė žiniasklaida populiarėja švietimo srityje: socialinės žiniasklaidos sve-
tainės ir toliau auga ir populiarėja; jas naudoja studentai ir visos mūsų visuomenės; jie siūlo medijų 
charakteristikas, kurių nepasiūlo kitos mokymosi technologijos; ir jie toliau keičia mūsų vertybes 
ir mąstymą apie mokymąsi. Socialinė žiniasklaida gali būti susijusi su skaitmeninių medijų menais, 
nes vaizdo įrašai ir fotografija yra esminiai elementai, kuriuos reikia išmokti ir veiksmingai įtraukti. 
Naudodami vaizdo įrašus, vaizdus ar socialines žymes, besimokantieji gali rinkti, kurti ir vertinti
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medžiagą, kuria dalijasi su kitais. Jie daro, o ne gauna informaciją pasyviai. Be to, įgūdžiai, reikalingi 
norint sukurti turinį, ypač naudojant raiškiąją mediją, pvz., vaizdo įrašus ir vaizdus, suteiks daug 
mokymosi rezultatų, viršijančių tuos, kurie įgyti taikant tradicinę pedagogiką.

Įgyvendinant START projektą, pravartu pažvelgti į tai, ką reiškia skaitmeninės medijos menai, ir 
ištirti kai kurias pasekmes, kokia reikšminga ji gali būti, kai dirbama įvairiuose kontekstuose ir su 
skirtingo amžiaus ir (arba) sluoksnių žmonėmis.

3.2. 3 modulio – Skaitmeninės medijos menai – specifiniai mokymosi tikslai
Šio modulio esmė paaiškinama šiais mokymosi tikslais:
 • Suprasti skaitmeninės medijos meno pagrindus
 •  Įgyti žinių apie skaitmeninės medijos meną
 • Įgyti praktinių skaitmeninės medijos meno įgūdžių (fotografijos ir vaizdo įrašų kūrimo)
 • Mokytis iš gerosios praktikos
 • Įgyti žinių apie naujas kūrybines ir technologines priemones
 • Sukurti  gerą nuotrauką / vaizdo įrašą socialiniams pokyčiams

Skaitmeninės medijos meno modulio taikymo sritis
Skaitmeninės medijos menas – tai modulis, padėsiantis jaunimo darbuotojams ir jaunimui ES 
įgyti įvairių įgūdžių, susijusių su skaitmeninės medijos menu, ir suprasti įvairias meno formas bei 
jų poveikį. Taip pat bus pristatyta geriausia skaitmeninės medijos meno kūrinių ir technologijų 
mokymosi priemonių panaudojimo patirtis. Suvokdami skaitmeninės medijos meno reikšmę ir su 
tuo susijusių įgūdžių įgijimo svarbą, jaunimas ir jaunimo darbuotojai įgis vertingų žinių apie veik-
smingo skaitmeninės medijos meno taikymo pagrindus.

3.3.   Įgytinos kompetencijos ir įgūdžiai 
Skaitmeninės medijos menų modulio metu besimokantys bus skatinami įsisavinti ir įgyti toliau 
nurodytas kompetencijas ir įgūdžius:
 • Skaitmeninis raštingumas – suprasti pagrindinius skaitmeninės medijos meno elementus
 •  Pasitikėjimo savimi ugdymas
 • Jausmų ir emocijų nukreipimas ir išreiškimas naudojant skaitmeninės medijos meno įrankius
 • Kritinis mąstymas – bendravimas ir darbas komandose, dirbant dirbtuvėse
 • Gebėjimas spręsti problemas ir daryti išvadas
 • Skaitmeninės žiniasklaidos suvokimas – mokymąsis iš geriausios praktikos, kuri buvo sukurta ir 

pritaikyta
 • Skaitmeninių medijų meno naudojimas socialinėms problemoms spręsti
 • Empatijos ugdymas ir supratimas
 • Skaitmeninių įrankių valdymas – Įgyjimas žinių apie įvairius skaitmeninės medijos meno meto-

dus, pvz., fotografiją ir vaizdo įrašus

Kompetencijos ir įgūdžiai, kuriuos reikia įgyti lankantis šiame modulyje, yra pagrįsti Europos Komisi-
jos požiūriu. Europos Komisija bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis, siekdama remti ir stiprinti 
bendrųjų gebėjimų ir pagrindinių įgūdžių ugdymą visiems – nuo ankstyvo amžiaus ir visą gyvenimą. 
Pagrindinės kompetencijos apima žinias, įgūdžius ir nuostatas, kurių visiems reikia asmeniniam pasi-
tenkinimui ir tobulėjimui, įsidarbinimui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui.
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Idėja yra skatinti bendrąsias kompetencijas:
 •  Aukštos kokybės švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą teikimas visiems
 •  Remti švietimo personalą įgyvendinant kompetencija pagrįstą mokymo ir mokymosi metodus 
 •  Įvairių mokymosi metodų ir kontekstų, skirtų tolesniam mokymuisi, skatinimas
 • Bendrųjų gebėjimų vertinimo ir patvirtinimo metodų

3.4.  Skaitmeninės medijos meno apibrėžimas ir aprašymas 

Skaitmeninė medija
Skaitmeninė žiniasklaida yra platus terminas, reiškiantis informaciją, perduodamą mums per ekraną 
ar įrenginį. Skirtingai nuo tradicinių laikmenų, skaitmeninė laikmena yra perduodama kaip skaitmeniniai 
duomenys, kurie paprasčiausiai apima skaitmeninius kabelius arba palydovus, siunčiančius dvejetainius 
signalus į įrenginius, kurie juos paverčia garsu, vaizdo įrašu, grafika, tekstu ir kt. Skaitmeninės medijos 
pavyzdžiai yra programinė įranga, skaitmeniniai vaizdai, skaitmeniniai vaizdo įrašai, vaizdo žaidimai, tin-
klalapiai, mp3, podcast'ai, srautinio perdavimo paslaugos, elektroniniai dokumentai ir el. knygos.

Skaitmeninis menas
Kai kurie menininkai meno kūrimui naudoja dažus ir teptukus. Daugelis kitų dabar naudoja da-
bartines kūrybinio tyrinėjimo priemones, tokias kaip vaizdo technologija, televizija ir kompiuteriai. 
Skaitmeninis menas yra terminas, apibūdinantis šį meno kūrinių stilių. Skaitmeninis menas – tai 
menas, sukurtas arba rodomas naudojant skaitmenines technologijas. Jame yra tik kompiuteriu 
sukurti vaizdai, taip pat ranka piešti vaizdai, nuskaityti į kompiuterį ir užbaigti naudojant redaga-
vimo programinę įrangą. Animacijos ir 3D virtualios skulptūros reprezentacijos, taip pat projektai, 
jungiantys daugybę technologijų, yra skaitmeninio meno pavyzdžiai. Manipuliavimas vaizdais nau-
dojamas tam tikrame skaitmeniniame mene.

Skaitmeninį meną meno istorikai dažnai skirsto į dvi kategorijas: į objektą orientuotus meno kūrin-
ius ir į procesus orientuotus vaizdus. Skaitmeninės technologijos yra priemonė pasiekti tikslą pagal pir-
mąjį scenarijų, naudojama kaip įrankis kuriant tradicinius objektus, tokius kaip paveikslai, nuotraukos, 
spaudiniai ir skulptūros. Antroje situacijoje technologijos yra tikslas savaime, nes menininkai tyrinėja 
galimybes, būdingas šios naujos terpės branduoliui. Ši paskutinė kategorija, kuri kartais vadinama 
„nauja medija“, apima visą kompiuterinį meną, kuriamą, saugomą ir pristatomą skaitmeniniu būdu. Ki-
taip tariant, kai kuriuose kūriniuose naudojamos skaitmeninės priemonės, skirtos jau esamai laikmenai 
sustiprinti, kituose skaitmeninės technologijos naudojamos kaip neatsiejama artefakto kūrimo dalis.

Naujųjų medijų menas
Sąvoka „naujųjų medijų menas“ reiškia daugybę šiuolaikinių meno kūrinių, apimančių naujas te-
chnologijas, tokias kaip virtualioji realybė, kompiuterinė animacija ir internetas. Visos šiuolaikinio meno 
formos, sukurtos, redaguotos ar perduotos naudojant naujas žiniasklaidos technologijas, vadinamos 
naujųjų medijų menu. Tai apima darbus, sukurtus naudojant robotiką, vaizdo žaidimus, biotechnolo-
gijas, 3D spausdinimą ir kompiuterinę animaciją, taip pat skaitmeninį meną, interaktyvųjį meną, inter-
netinį meną ir virtualų meną. Formai ir toliau tobulėjant, o menininkams išrandant ir tyrinėjant naujas 
žiniasklaidos technologijas, naujųjų medijų menas priešinasi statiniam skirstymui į kategorijas. "Skait-
meninis menas" vaizduoja technologijų meną su lanksčiomis sienomis, suteikiančiomis daugybę skir-
tingų koncepcijos interpretacijų. Mes daug apie tai kalbame, tačiau sunku nustatyti jo mastą ir apimtį. 
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Nors kompiuterinis menas, daugialypės terpės menas ir kibernetinis menas buvo įprasti terminai 
septintajame ir dešimtajame dešimtmetyje, pasaulinio žiniatinklio plėtra suteikė tam tikrą ryšį, to-
dėl pasikeitė žodynas. Todėl dabar mes teikiame pirmenybę frazėms „skaitmeninis menas“ ir „nau-
joji medija“, kurios gali būti keičiamos tam tikrais skirtumais.
Skaitmeninis menas yra meninis kūrinys arba praktika, kuriai kūrybos ar pristatymo procese 
naudojamos skaitmeninės technologijos. Nuo septintojo dešimtmečio procesui apibūdinti buvo 
naudojami įvairūs pavadinimai, įskaitant kompiuterinį meną ir daugialypės terpės meną. Pats skait-
meninis menas priskiriamas platesniam naujųjų medijų meno terminui. Media Arts yra žmonių 
bendravimo per filmus, fotografiją, vaizdo įrašus, garsą, kompiuterinius / skaitmeninius menus ir 
interaktyvias medijas tyrimas. Skaitmeninis menas turi daugybę pritaikymų ir panaudojimo būdų, 
tačiau dažniausiai naudojamas komercinėje aplinkoje. Tai apima žiniasklaidos reklamas ir vaizdinių 
grafinių efektų bei animacijų kūrimą filmuose, vaizdo žaidimuose ir kt.

Skaitmeninės medijos meno ištakos
Be kompiuterių skaitmeninio meno būtų neįmanoma nieko sukurti. Pirmasis originalus kom-
piuteris, elektroninis skaitmeninis integratorius ir kompiuteris (ENIAC), buvo sukurtas kariniams 
tikslams XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje, ir iš jo atsirado tokios mašinos, kokias jas žinome 
šiandien. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje ir šeštojo dešimtmečio pradžioje menininkai pradėjo 
tyrinėti kompiuterių ir susijusių technologijų teikiamas menines galimybes. Apie 1965 metus buvo 
pradėti pirmieji kompiuterinio meno bandymai. Friederis Nake'as (1938 m. iki dabar), vokiečių me-
nininkas ir matematikas, sukūrė kompiuterinį metodą, kuris leido mašinai piešti daugybę formų, 
kad būtų sukurtas menas.

Skaitmeninės žiniasklaidos efektai pasaulyje
Skaitmeninės medijos menas paveikė žurnalistiką, filmų kūrimą, leidybą, švietimą ir pramogas. Kai 
kurios modifikacijos buvo gana naudingos. Asmenys gali tapti vaizdo įrašų kūrėjais tokiose platfor-
mose kaip „YouTube“, leisdami sau skelbti savo mintis, pasisakyti už marginalines grupes arba kurti 
savo įmones. Be to, tinklalaidės buvo vieta ilgoms diskusijoms / diskusijoms svarbiomis temomis, 
kurios nebuvo suvaržytos tradicinių naujienų kanalų.

Tačiau apeinant tradicinius žiniasklaidos vartus, iškilo naujų problemų, tokių kaip dezinformacijos, 
netikrų naujienų ar alternatyvių faktų skleidimas. Nors socialinės žiniasklaidos programos gali pa-
dėti skatinti naudingus pokyčius, jas taip pat gali naudoti neetiški veikėjai, norėdami išnaudoti po-
liarizuojančias temas ar socialinę ir ekonominę įtampą. Be to, skaitmeninės žiniasklaidos augimas 
buvo dviašmenis kardas. Ji sunaikino darbo vietas, bet sukūrė naujų, taip pat suteikė daugybę kitų 
galimybių užsidirbti pinigų. Kartais tai įgalina kažkieno darbą, o kartais jį labai apsunkina.

Skaitmeninės medijos pranašumai, palyginti su tradicine medija
Skaitmeninę laikmeną lengviau kopijuoti, saugoti, dalytis ir modifikuoti, todėl sumažėja gamybos ir 
platinimo sąnaudos. Tačiau pramonės perėjimas prie skaitmeninio filmo smarkiai nukentėjo kino 
teatruose. Daugelis mažesnių ir nepriklausomų teatrų negalėjo sau leisti nusipirkti brangios skait-
meninės projekcijos įrangos. Dėl šios priežasties didelė dalis išėjo iš verslo. Skaitmeninė žiniasklaida 
turi pasilikti ir toliau sparčiai pakeis būdą, kaip žmonės vartoja informaciją, formuoja savo idėjas ir 
gyvena savo gyvenimą. Didžiausias eksperimentas yra užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuo-
šalyje.
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3.5.  Įvairių tipų skaitmeninės medijos menas 
Kai kurios meno rūšys, pvz., skulptūra, tapyba, piešimas, muzika ar literatūra, buvo (beveik) pasenusios 
dėl naujausių šiuolaikinių meno formų įvairovės, pirmiausia tų, kurios išlieka tradiciniuose kūryb-
iškumo, kūrybos, įrankių ir technikų kanonuose ; ekspozicija, sklaida ir viešieji ryšiai. Skaitmeniniame 
ir skaičiavimo laukuose mus veikia didžiuliai stimulai, kurie perkelia pačius pagrindinius suvokimus 
ir jausmus. Bendravimas kaip procesas, taip pat kūrybinės reprezentacijos kaip stiprios komunika-
cijos rūšys skaitmeniniame amžiuje įgijo naują platumą. Meną teršia (ir kartu užteršia) skaitmeninės 
priemonės, koncepcijos ir praktika, todėl užteršiama ir visuomenė. Visuomenė nebėra pasyvi; vietoj 
to jis sąveikauja, dalyvauja ir netgi integruoja procesą. Skaitmeninių technologijų pažanga leidžia 
menininkams sukurti kūrinį, kurį dabar galima pamatyti ir įvertinti visame pasaulyje. Skaitmeninis 
menas ne tik išplėtė meno apibrėžimą, bet ir padidino meno prieinamumą pasauliui.

Skaitmeninė tapyba
Su skaitmenine tapyba, kuri pirmą kartą debiutavo 1990-aisiais, naudojamos tradicinės tapybos te-
chnologijos, tokios kaip akvarelė, tapyba aliejumi ir impastos. Nors menininkas kurdamas grafinį 
dizainą naudoja kompiuterį, planšetę ar stiletą, technika yra panaši į tapybą tradicinėmis medžiag-
omis ir sukuria menines savybes. Skaitmeniniams dažams taip pat būdingos kompiuterinei grafikai 
būdingos savybės, pvz., elementų pasikartojimas ir iškraipymas, dėl kurių gali susidaryti abstraktūs 
meno kūriniai. Atsiradus įvairioms meno redagavimo programoms, 3D tapyba išpopuliarėjo dėl 
virtualios realybės ir jos elementų panaudojimo.

Skaitmeninė fotografija
Nuotraukos, nuskaitymai, palydoviniai vaizdai ir kiti įsivaizduojami įrašai apie tai, kas egzistuoja, yra 
naudojami skaitmeninėje fotografijoje kuriant vaizdus, paimtus iš tikrovės. Ši dalis dažnai ištrina 
ribas tarp to, kas yra ir ko nėra, paveikdama mūsų tikrovės suvokimą. Žymūs skaitmeninės tapybos 
atstovai – iliustratoriai yra menininkai, tokie kaip Nancy Burson, Danielis Canogar, Thomas Ruffas ir 
Andreasas Gorsky, kurie naudoja tradicines koliažo ir elementų surinkimo technikas, taip pat mor-
favimo technologijas, kad perdengtų ir sujungtų vizijas.

Skulptūra
Skulptūra kuriama naudojant kompiuterinius projektavimo įrankius ir gali būti rodoma kaip realūs 
objektai/modeliai arba kaip virtualios reprezentacijos ekranuose. Kompiuterija leidžia manipuliuo-
ti ir valdyti sudėtingą geometriją, taip pat jų 3D vizualizaciją, žymiai padidinant tradicinio dizaino 
galimybes ir skatinant didesnes kūrybines koncepcijas. Daugelis menininkų naudoja IT technolo-
gijas sudėtingų ir detalių kūrinių gamybai ir surinkimui, taip pat organinėms formoms, naudojant 
anamorfizmus. Tradicinis skulptūrų projektavimas ir kūrimas buvo rankinis, tačiau tradicinių rankų 
darbo skulptūrų išsaugojimas šiuo metu yra palengvinamas naudojant skaitmeninį procesą.

Vaizdo įrašai ir animacija
Akivaizdžiausias scenarijus kvestionuojant tikrovę yra vaizdo įrašai, animacija ir judantis vaizdas. Ši 
technologija leidžia visiškai įrašyti įvykį tiek vietoje, tiek laiku, taip pat montuoti ir transformuoti tai, 
kas iš tikrųjų vyksta. Judantį vaizdą apibrėžia dvi kryptys: gyvas veiksmas vienoje pusėje ir animacija 
bei 3D pasauliai kitoje. Judantis paveikslas dažnai pasirenkamas kaip pageidaujama priemonė
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kuriant virtualią realybę ir įtraukiančią aplinką, o tai paaiškina tvirtą jo ryšį su instaliacijos menu. 
Pandemijos metu muziejai ir meno galerijos visame pasaulyje naudojo skaitmenines meno kūrinių 
instaliacijas, kad suteiktų prieigą prie meno net ir precedento neturinčiomis aplinkybėmis.

Skaitmeninės instaliacijos
Dėl savo 3D aspekto skaitmeninės instaliacijos yra panašios į skulptūras, tačiau jos turi skirtingą san-
tykį su žiūrovu. Ši meno kūrinių forma dažniausiai yra interaktyvi, tai reiškia, kad ji reaguoja į žiūrovų 
veiksmus (pvz., kūno judesius, balsus, prisilietimus). Arba šie meno kūriniai gali būti įtraukiantys, 
panardinant žiūrovus į naują erdvinę patirtį arba keičiant jų aplinką. Virtuali realybė (VR) ir papil-
dyta realybė (AR) yra dvi įprastos technologijos, įgalinančios tokio tipo patirtį. Tačiau šie įrengin-
iai reikalauja brangių medžiagų, logistikos, skaičiavimo ir architektūrinio paruošimo. Galiausiai, ši 
meno forma puikiai tinka muziejams, taip pat institucinėms ir viešoms aplinkoms, kurios suteikia 
žmonėms pakankamai erdvės ir infrastruktūros visapusiškai įsitraukti į mediją.

Internetinis menas
Internetas ir tinklinis menas yra į procesą orientuoti artefaktai, nagrinėjantys, kaip veikia kompiuteriai 
ir tinklai. Žiniatinklis, kaip ir bet kuris tinklas, yra sudėtingas informacijos tinklas, o šia tema dir-
bantys menininkai siekia pabrėžti  šių sistemų sudėtingumą ir struktūrą. Be šios grynos ištvermės, 
internetinis menas apima visus kūrinius, kurie yra skirti platinti internete arba kurie naudoja inter-
netą kaip įkvėpimo ir informacijos šaltinį savo meniniam vystymuisi.

Programinės įrangos menas
Skaičiavimo inžinerija, kaip ir mašinos kalba, ir ryšių sistemos yra programinės įrangos meno dėmesio 
centre. Šie darbai gali būti susieti – veikiant lankytojus realiu laiku – arba sukurti automatiškai, nau-
dojant iš anksto užprogramuotus algoritmus ir protokolus generuojamą grafiką. Nors menininkas 
užkoduoja pagal sąvoką ar idėją, atsirandantys vaizdai ir kiti dirgikliai visiškai priklauso nuo kompiu-
terinio proceso. Keletas menininkų yra gerai žinomi dėl to, kad meno kūrimui naudoja programa-
vimo kalbas. Vietiniai menininkai, kurie naudoja pjovimo lazeriu būdus, yra labai populiarūs ir yra 
sukūrę tam tikros rūšies produktų, pagamintų programuojant.

Mišri medija
Mišri medija yra būtina skaitmeninei laikmenai. Priešingai nei tradicinė kūryba, skaičiavimas reiškia, 
kad skirtingo pobūdžio elementai gali būti susieti ir suderinti, kad žiūrovui būtų sukurta visa patir-
tis. Taigi meno kūriniai gali derinti nejudantį ir judantį vaizdą, papildytą realybe, garsu, nuotrauko-
mis ir pan. Taip pat galima išskirti vieną meno kūrinio laikmeną, o tai reiškia, kad vienas skaitmeninis 
kūrinys gali duoti įvairių fizinių rezultatų, priklausomai nuo bendrų užsakovų, menininkų ir kurato-
rių norų ir tikslų.
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3.6.  Ugdymo gairės

Įgyvendinimas
Klasė yra dinamiška aplinka, suburianti skirtingų sluoksnių besimokančiuosius, turinčius įvairių 
gebėjimų ir asmenybių. Kad būtų veiksmingas pedagogas, reikia įgyvendinti kūrybiškas ir novato-
riškas mokymo įgyvendinimo strategijas, kad būtų patenkinti individualūs besimokančiųjų poreikiai.

Sukurkite laiko juostą

Naudokite internetinius
mokymosi išteklius

Papildoma literatūra

Komunikacija

Pedagogų komentarai
ir atsiliepimai

Komandinis darbas ir moky-
masis bendradarbiaujant

Mokytis darant 

Gauti grįžtamąjį ryšį 
iš besimokančiųjų 
vertinimų

Suplanuota interne-
tinė edukacinė veikla 
ir mokymo metodai

Aiškus įvairių gairių ir lūkesčių supratimas yra esminis būdas 
pradėti diegti naują mokymo programą

Modulio pastabos ir skaidrės, pavyzdiniai vaizdai, mokomieji 
filmukai, bibliografijos tiriamieji darbai, papildoma medžiaga 
ir veiklos su sprendimais arba be jų bus patalpinti modulių 
struktūroje, kuri bus pateikta visiems dalyviams

Svarbu perskaityti kuo daugiau knygų ir straipsnių, įtrauktų į modulio 
bibliografiją. Tai darydami besimokantieji įgis visas pagrindines ir reikalin-
gas žinias, susijusias su Skaitmeninės medijos menų moduliu.

Užrašai ir PowerPoint 
pristatymai skaitme-
niniu formatu

Interneto nuorodos

Mokinių pažanga.

Pagrindinis vadovėlis 
(-iai) ir papildoma 
bibliografija

Simuliacinis žaidimas 
grupėse

Pedagogo lūkesčiai dėl besi-
mokančiųjų atsakymų.

Veikla

Grupinio darbo ir 
diskusijų tarpusavio 
peržiūra 

Modulis įgyvendinamas naudojant bazinį mokymosi metodą, besi-
mokantiesiems gebėjimas bendrauti su pedagogu ir bendraamžiais yra 
labai svarbus.

Darbas komandose yra pagrindinis mokymosi sistemos veiksnys, pri-
sidedantis prie mokymosi proceso bendradarbiaujant produktyvioje 
mokymosi aplinkoje.

Modulio modelis yra mokymosi palengvinimas, o ne tradicinis in-
struktoriaus mokymo metodas. Kiekviename kurse studentams bus 
suteikta keletas galimybių pritaikyti koncepcijas ir metodus „realaus 
pasaulio“ scenarijams.

Modulio pabaigoje kiekvienas besimokantysis turi atlikti vertinimą, 
kuriame įvertinama modulio struktūra, mokymosi rezultatai, mokymo 
proceso metodai, mokomoji medžiaga, pedagogo požiūris, taikomi 
technologijų metodai. Tai labai svarbu, ypač pedagogams, nes jie 
gaus grįžtamąjį ryšį, kad galėtų tobulinti bet kurias sritis, kurias reikia 
tobulinti.

Po kiekvienos veiklos pedagogas turi pateikti grįžtamąjį ryšį ir pasta-
bas besimokantiesiems. Tai yra efektyvus ugdymo proceso metodas. 
Grįžtamojo ryšio vertinimai siūlo besimokantiesiems du šaltinius
Informacija :



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

52

3.7.  Vaizdo įrašų kūrimo įrankiai ir programos, skirtos socialiniams menams populiarinti ir 
palengvinti

Vaizdo įrašų kūrimas socialiniams menams populiarinti
Skaitmeninių vaizdo įrašų kūrimas apima vaizdo turinio pateikimą tikslinei auditorijai įvairiais internetiniais 
kanalais. Kitaip tariant, tai reiškia savo sukurtų vaizdo įrašų platinimą įvairiame žiniatinklio turinyje. Nau-
josios žiniasklaidos skaitmeninis pobūdis rodo, kad papildomų skaitmeninių produktų kopijų kūrimas 
beveik neturi ribinių išlaidų ir kad asmenys gali lengvai paskirstyti savo kūrinius pasaulinei auditorijai, 
neperžengdami tradicinių „vartų prižiūrėtojų“, pavyzdžiui, leidėjų. Kiekvienas, turintis interneto ryšį, gali 
rašyti tinklaraščius, rašyti apžvalgas, pranešti apie didelius ir mažus naujienų įvykius arba dalintis daina, 
vaizdo įrašu ar net romanu su pasauliu. Dėl to tokių vaizdo įrašų sklaida yra daug lengviau pasiekiama 
siekiant stiprinti socialinius menus.
Dizaineriai gali kurti arba integruoti esamus garso failus, vaizdo įrašus ir kitus įvesties/išvesties įrengin-
ius taip pat galima sujungti į naujus dizaino projektus – tai tikrai paverčia juos daugybe medijų. Meni-
ninkai naudoja šią programinę įrangą kurdami vaizdo žaidimus, meno objektus ir animacines istorijas, 
be kitų projektų. Šie projektai gali būti vykdomi ištisai kaip muzikinis vaizdo įrašas, kuriame pateikiamas 
socialinis turinys. Vaizdo įrašų turinio naudojimas yra naudinga priemonė reklamuojant ir parduodant 
produktą ar paslaugą, didinant įsitraukimą į skaitmeninius ir socialinius kanalus, ugdant vartotojus ir pa-
siekiant auditoriją naudojant naują terpę, konkrečiau įtraukiant žmones į meną socialiniame ir tvariame 
kontekste. Skatinant besimokančiuosius naudoti vaizdo turinį kuriant ir reklamuojant meną, jie galės 
mąstyti iš šono, kritiškai, novatoriškai, kūrybiškai ir užmegzti ryšius tarp įvairių studijų sričių analizuojant 
problemas, susijusias su nuotraukų ir vaizdo įrašų gamybos sąranka ir veikimu. Be to, jie galės pritaikyti 
savo technines žinias esamose vaizdo sistemose. Kritiškai įvertinus ir dirbant su naujomis technologijo-
mis skaitmeninių vaizdo įrašų kūrimo srityje, besimokantieji taps meninių procesų lyderiais ir efektyviai 
sąveikauja grupinėse gamybos situacijose bei susidoroja su įvairiomis kultūrinėmis aplinkomis.

Kaip naudoti vaizdo įrašų kūrimą, kad žmonės sudomėtų menu?
Per pastaruosius keletą metų vaizdo įrašų, kaip turinio rinkodaros formato, populiarumas išaugo. 
Konkrečiai, 2017 metais vaizdo įrašas pasiekė rinkodaros taktikos sąrašo viršūnę. Tikėtina, kad vaiz-
do įrašą kaip taktiką supaprastino kūrybinė komanda kaip žaidimą vienas prieš daugelį, daug dėm-
esio skiriant brangiai gamybai ir mažai analizuojant. 2018 ir 2019 m. vaizdo įrašas buvo pakeistas 
iš vienintelės rinkodaros taktikos į visą verslo strategiją. Šiandien vaizdo įrašai yra holistinis verslo 
požiūris, o tai reiškia, kad vaizdo turinį visos komandos turėtų kurti taip, kad būtų galima bendrauti, 
veikti ir išmatuoti.

Vaizdo įrašas taip pat naudingas ne tik pramogai. Vaizdo įrašai nukreipimo puslapiuose padidina 
konversijų rodiklius daugiau nei 80 %, o vien tik žodžio „vaizdo įrašas“ paminėjimas el. laiško temos 
eilutėje padidina atidarymo rodiklius 19%. 90 % klientų taip pat pabrėžia, kad vaizdo įrašai padeda 
jiems apsispręsti dėl pirkimo. Socialiniai menai yra susiję su socialiniu žmonių įsitraukimo į meną 
aspektu, o radikaliai skaitmeninėje eroje, kurioje gyvename, socialiniai menai yra plačiai propaguo-
jami ir naudojant skaitmenines priemones.
Nenuostabu, kad vaizdo medžiaga gali būti naudojama įvairiais būdais propaguojant socialinį meną. 
Šiuo metu už vaizdo įrašų kūrimo slypi tikras meniškumas, kaip priemonė reklamuoti ir plėtoti 
meno projektą ar produktą. Daugumos žmonių jau naudojamų skaitmeninių įrankių įsisavinimas 
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gali pasirodyti tikrai tvarus ir veiksmingas įrankis, leidžiantis sudominti žmones iš visų sluoksnių ir 
išsilavinimo lygių su menais, o ypač socialinių menų subkategorija.
Nenuostabu, kad vaizdo medžiaga gali būti naudojama įvairiais būdais propaguojant socialinį meną. 
Šiuo metu už vaizdo įrašų kūrimo slypi tikras meniškumas, kaip priemonė reklamuoti ir plėtoti 
meno projektą ar produktą. Daugumos žmonių jau naudojamų skaitmeninių įrankių įsisavinimas 
gali pasirodyti tikrai tvarus ir veiksmingas įrankis, leidžiantis sudominti žmones iš visų sluoksnių ir 
išsilavinimo lygių su menais, o ypač socialinių menų subkategorija.

Fotografijos naudojimas socialiniam menui reklamose
Tiesa, kad nuotrauka verta tūkstančio žodžių. Todėl ribotų simbolių, turinio apribojimų ir vertimo su-
dėtingumo eroje reklamos menas gali būti galinga priemonė, naudojama reklaminiams pranešim-
ams perduoti. Reklamos menas gali būti apibrėžtas kaip grafinis dizainas, naudojamas reklamuoti 
ir reklamuoti. Reklamos menas gali būti fotografijos, skaitmeninis tobulėjimas, iliustracijos ir kt. 
Galutinis reklamos meno tikslas – paveikti vartotojus ir/ar perteikti žinutę. Reklamos menas yra vi-
zualinės retorikos forma. Vizualinė retorika reiškia sistemą, pagal kurią vaizdiniai naudojami žinutei, 
idėjai ar požiūriui perduoti.

Reklaminė fotografija
Reklaminė fotografija apima produktų ar paslaugų fotografavimą. Reklaminės nuotraukos dažnai 
naudojamos spausdintuose skelbimuose, pavyzdžiui, laikraščių ir žurnalų skelbimuose. Reklama ir 
fotografija jau seniai buvo susietos viena su kita. Tiesą sakant, praėjo beveik šimtmetis nuo tada, kai 
reklama pirmą kartą panaudojo fotografiją, kad užmegztų ryšį su auditorija ir užmegztų emocinius 
ryšius. Skaitmeninis amžius pristatė veiksmingus sprendimus, galinčius paveikti įgimtą nuotraukų 
reklamos galią prasiskverbti ir sukurti įspūdingą reklamą, kuri yra įtraukianti ir netgi įkvėpianti.

Panašiai galinga spaudoje ar skaitmeninėje erdvėje, fotografija užfiksuoja unikalią ir ryškią akimirką, 
kurią galima panaudoti norint papasakoti istoriją ir perduoti žinią vienu atskiru vaizdu. Nors tą vaiz-
dą galima skaitmeniniu būdu patobulinti, kad būtų paryškinyi tam tikri vaizdų aspektai, jis visada 
grindžiamas palyginamos, tikroviškos patirties, kuri tiesiogiai susisiekia su auditorija, pavyzdžiu.

Veikla besimokantiems
Šiam projektui sukurkite dokumentinį vaizdo įrašą, kuriame pasakojama apie „gerumus“ arba 
„blogumus“ jūsų bendruomenėje. Naudokite konkrečius metodus ir internetines programas, 
kurių išmokote aukščiau esančiame skyriuje.

Socialinis menas ir kaip skaitmeninė žiniasklaida turi įtakos socialiniams pokyčiams
Socialinė žiniasklaida greitai pakeitė visas kitas žiniasklaidos priemones, nes tai greičiausias ir len-
gviausias būdas gauti naujausią informaciją apie aktualius įvykius. Kalbant apie aktyvizmą, jis yra 
labai svarbi skleidžiant informaciją visiems, kurie to gali norėti – pavyzdžiui, protesto detalės per 
kelias sekundes pasiekiamos milijonams akių tiesiog naudojant tinkamus raktinius žodžius ir žymas 
su grotelėmis.

Socialinės žiniasklaidos nefiltravimo pobūdis, kai vartotojai gali įkelti turinį bet kada arba net tie-
siogiai transliuoti jį taip, kaip tai vyksta, reiškia, kad galimybė pamatyti ką nors šokiruojančio ar 
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trikdančio yra labai arti. Tačiau būtent ši socialinės žiniasklaidos platformų, tokių kaip „Twitter“, 
kokybė gali užpildyti žmones pasibjaurėjimo skatinama aistra daryti teigiamus pokyčius pasaulyje. 
Nusikaltimų atskleidimą pasauliui galima užfiksuoti mobiliajame telefone ir įkelti tiesiai į socialinius 
tinklus, kad pasaulis pamatytų, ką reiškia priversti žmones atsakyti už savo neteisingus veiksmus – iš 
esmės jie nebegali slėptis.
 
Socialinė žiniasklaida buvo priemonė skleisti balsą, sąmoningumą ir raginti imtis socialinių pokyčių. 
Tai leidžia žmonėms turėti prieigą prie tokio lygio bendravimo, kokio vyresnė karta neturėjo. Nau-
dodamiesi socialine žiniasklaida, žmonės dabar gali lengvai išsakyti apie neteisingą praktiką, netei-
sybę ir turėti savo nuomonę įvairiose situacijose.

Menas daro įtaką visuomenei, keisdamas nuomones, diegdamas vertybes ir perkeldamas patirtį 
erdvėje ir laike. Menas šia prasme yra bendravimas; tai leidžia žmonėms iš skirtingų kultūrų ir skir-
tingų laikų bendrauti vieniems su kitais vaizdais, garsais ir pasakojimais. Menas dažnai yra sociali-
nių pokyčių priemonė

Veikla besimokantiems
Judantys vaizdai yra galingas pasakojimo įrankis – jie pritraukia mus, traukia tai daryti kartu ir 
išryškina mūsų emocijas. Pagalvokite apie sceną iš savo mėgstamo filmo. Kuo ši scena buvo 
ypatinga? Vaidyba, kadrų kadravimas, apšvietimas, garso takelis?

Pagalvokite apie tuos elementus ir užsirašykite juos.

Tada sukurkite nedidelį komercinės reklamos koliažą, naudodami konkrečią programą ar įrankį 
ir specifinius išmoktus metodus. 
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3.8.  Kūrybinės technologinės priemonės
Visuotinai pripažįstama, kad kūrybiškumas yra svarbus mokymuisi. Kūrybiškumas laikomas esmine 
vaiko asmeninio tobulėjimo dalimi (Sefton-Green, 1999) ir svarbiu gyvenimo įgūdžiu XXI amžiuje, 
kurį reikia skatinti ir ugdyti nuo mažens (Leach, 2001). Sakoma, kad kūrybiškumas yra neatskiriama 
žmogaus savybė ir jo negalima mokyti, tačiau švietimo tyrinėtojai teigia, kad kūrybiškumo moky-
mas gali būti įgyvendintas kuriant mokymosi aplinką, kurioje gali klestėti natūralus besimokančiųjų 
kūrybiškumas (Lovless, 2002). Pasakojimų ir filmų kūrimas padeda besimokantiesiems išreikšti savo 
kūrybines idėjas.

Norint nukreipti besimokančiuosius, ugdyti gebėjimus kūrybiškai spręsti problemas, reikia skirtin-
gų koncepcijų, pagrįstų skirtinga patirtimi. Ypač šiuo metu technologijos yra taikomos ugdymui 
paremti, naudojant įvairias priemones, kurios padeda besimokantiesiems greičiau ir patogiau pa-
siekti žinias bet kur ir bet kada. Be to, besimokantieji taip pat gali mokytis kompiuterių ir interneto 
tinkluose, todėl skirtingas mokymas ar socialinė žiniasklaida internete yra svarbi, kad besimokan-
tieji įgytų šių pagrindinių įgūdžių. Kadangi įrankiai ar žiniasklaida gali palaikyti bendradarbiavimą, 
kad būtų pagerintas bendravimas ir veikla su atviru mokymusi, naudojami laiko integravimo ar 
neintegravimo įrankiai ir socialinis tinklas.

Besimokantieji gali susieti šias žinias su aktyviu dalyvavimu, įgalinimu ir skaitmeniniu mokymusi įvair-
iais neformaliais metodais, kurso metu dalyviai bus priartinti prie skirtingų skaitmeninių ir kūryb-
ingų darbo su jaunimu realijų.
Besimokantieji turėtų turėti galimybę:

• Žinoti, kaip naudoti šiuolaikinius ir naujus technologinius išteklius įvairiose ir kintančiose asme-
ninėje, bendruomenės ir darbo aplinkoje

• Suprasti technologinių išteklių naudojimą norint gauti prieigą prie informacijos, produktų ir pa-
slaugų, jais manipuliuoti ir kurti

• Suprasti skaitmenines programas, tinkamas konkrečiai medijai ir projektams
• Turėti pagrindinius technologinius įgūdžius, tinkamus meno pramonės profesijoms
• Žinoti, kaip technologijos ir menai yra tarpusavyje susiję kuriant pristatymus ir kūrinius
• Suprasti, kaip technologijos gali sustiprinti, patobulinti arba pakeisti produktus ir našumą Su-

prasti, kaip technologijos gali sustiprinti, patobulinti arba pakeisti produktus ir našumą
• Įgyti žinių, kaip kurti alternatyvius sprendimus naudojant kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius, 

tokius kaip loginis samprotavimas, analitinis mąstymas ir problemų sprendimo būdai.
• Taikyti tinkamas problemų sprendimo strategijas ir kritinio mąstymo įgūdžius sprendžiant su 

darbu susijusius klausimus ir užduotis
• Stebėti, suvokti ir reaguoti naudojant tam tikros meno formos elementus
• Suprasti tyrimo ir analizės įgūdžių taikymą kuriant turinį
• Naudoti kritinio mąstymo įgūdžius, kad priimtų pagrįstus sprendimus ir spręstų problemas

Susipažinimas su kūrybos ir technologijų mokymosi įrankiais
Yra tam tikrų technologijomis pagrįstų mokymosi priemonių, kuriose naudojami kūrybiški ir intera-
ktyvūs informacijos perdavimo metodai ir kurios gali būti naudojamos kaip meninės priemonės.
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Kahoot
There are certain technology-based learning tools which employ creative and interactive methods to 
convey information and can constitute as artistics tools.

Kahoot
Su šiuo įrankiu labai paprasta sukurti viktorinos principo žaidimą. https://kahoot.it/

SLIDO
Leiskite visiems susirinkusiems užduoti savo klausimus ir balsuoti už tuos, kurie jiems labiausiai patin-
ka. „Slido“ padės jums nustatyti prioritetus diskusijų temoms konferencijos klausimų ir atsakymų, 
panelių diskusijų ar bendrų susitikimų metu. https://www.sli.do/

Google Docs
„Google“ dokumentai yra internetinė tekstų rengyklė, įtraukta į nemokamą žiniatinklio „Google“ doku-
mentų redaktorių rinkinį, kurį siūlo „Google“, kuris taip pat apima „Google“ skaičiuokles, „Google“ 
skaidres, „Google“ piešinius, „Google“ formas, „Google“ svetaines ir „Google Keep“.
https://docs.google.com/document/u/0/

Padlet
Padlet yra švietimo technologijų startuolis, įsikūręs San Franciske, Kalifornijoje ir Singapūre. „Padlet“ 
teikia ,,cloud-based’’ pagrindu veikiančią programinę įrangą kaip paslaugą, kurioje yra realiojo laiko 
bendradarbiavimo žiniatinklio platforma, kurioje vartotojai gali įkelti, tvarkyti ir bendrinti turinį į vir-
tualias skelbimų lentas, vadinamas „padletėmis". https://el.padlet.com/
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3.9.  Geroji praktika

Skaitmeninės medijos menų seminaro geriausia praktika

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios
praktikos aprašymas

Rezultatai

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

Latvijas jauniešu attīstības centrs

Latvija

Skaitmeninis raštingumas

Jaunimo darbuotojai

Socialinės medijos ir skaitmeninių technologijų dirbtuvės

Dalyviai dalyvavo 7 dienų pilnoje programoje su grupiniais užsiėmi-
mais, 2 dienos buvo skirtos atvykimui ir išvykimui.

Savaitiniame seminare dalyvavo didelė grupė jaunimo darbuotojų 
iš visos Latvijos

Dirbtuvių rengimo vieta
Neformaliojo švietimo instruktoriai, palengvinantys seminarus
Seminarus veda ekspertai 

Pagrindinis šios veiklos tikslas – ugdyti jaunimo darbuotojų įgūdžius 
socialinės žiniasklaidos ir skaitmeninių technologijų, tokių kaip inter-
netas, fotografija ir video kūrimas, srityje. Jis skirtas jaunimo darbuo-
tojams, dirbantiems įvairiose socialinių problemų srityse, siekiant 
padėti jiems populiarinti savo veiklą, profesionaliau ir patraukliau sk-
leisti rezultatus ir to pasekoje – įtraukti į savo darbą aktyvesnį jaunimą 
ir atkreipti platesnės visuomenės dėmesį į vietos bendruomenės ir 
šalies socialines problemas

Seminaro rezultatas ir laukiamas rezultatas – apmokyti jaunus žmon-
es arba platesnę žmonių auditoriją, kuri domisi ugdyti skaitmeninės 
medijos meno įgūdžius, būdingus fotografijai ir videografijai, ir paska-
tinti juos panaudoti įgytas žinias tvariems socialiniams sprendimams. 
Kitas laukiamas rezultatas – darbo su jaunimu ir neformaliojo šviet-
imo pripažinimo skatinimas.

Prisitaikymas

Fotografavimo pagrindaiProblemų sprendimas

Komunikacija Videografijos pagrindai

Siūloma darbotvarkė pritaikyti panašiems seminarams 
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Gerosios „Essential Media Workshop“ praktikos

Organizacijos pavadinimas

Country

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios
praktikos aprašymas

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

The Olde Vechte Foundation

Ommen, Nyderlandai

Skaitmeninis raštingumas

Jaunimo darbuotojai, instruktoriai, jaunimo lyderiai, jaunimo projektų 
vadovai, jaunimo politikos formuotojai, savanoriškos veiklos mento-
riai, pagalbininkai, animatoriai, mokytojai, auklėtojai

4 dienų seminaras žmonėms, norintiems patobulinti savo asmeninę 
kompetenciją valdyti, naudoti ir eksploatuoti skaitmeninę mediją

4 dienos

14-22 dalyviai iš Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos

Dirbtuvių rengimo vieta
Neformaliojo švietimo instruktoriai, palengvinantys seminarus
Seminarus veda ekspertai
Pagrindinė įranga: trikojis, SD ir HD vaizdo kameros, pagrindiniai 
mikrofonai ir dvi montažo stotelės
Dalyviai raginami atsinešti savo prietaisus, kad kuo daugiau naujų 
žinių perduotų į savo darbo aplinką ir kasdienę praktiką.

Seminaras padidins dalyvių supratimą apie daugybę būdų, kaip vaiz-
do įrašus galima sklandžiai integruoti į mokymosi aplinką, suteikiant 
jiems pagrindinių įgūdžių kurti ir dalytis savo mokomąją vaizdo me-
džiagą.
Šiame 4 dienų seminare sujungiamos teorinės žinios ir praktiniai 
įgūdžiai, perteikiami naudojant mokymosi žaidžiant metodą. Semina-
ras skirtas ugdyti pagrindinius įpročius, kurie gali paskatinti efektyvų 
skaitmeninės medijos naudojimą jūsų mokymo veikloje. Ypatingas 
dėmesys skiriamas mokymuisi naudoti vaizdo įrašą, norint doku-
mentuoti mokymąsi, vykstantį jūsų klasėje ar mokymosi aplinkoje. 
Seminaro metu dalyviai dirba struktūroje, kuri suteikia galimybę kurti 
medijas, gauti grįžtamąjį ryšį ir nuolat tobulinti savo įgūdžius. Būdama 
gyvenamoji dirbtuvė, programa
tampa aktyvaus mokymosi centru, kurioje kiekvienas turi pasirinkimą 
ir toliau įgyti naujų įgūdžių, bendrauti ar išreikšti save ne tik oficialio-
mis valandomis.
Šis seminaras skirtas pedagogams, mokytojams, fasilitatoriams, ani-
matoriams ir kitiems mokymo specialistams, dirbantiems su forma-
liojo ar neformaliojo ugdymo grupėmis. Ankstesnė patirtis dirbant 
su žiniasklaida nebūtina, tačiau turite būti atviri eksperimentams su 
naujomis koncepcijomis, susijusiomis su jūsų kompetencijos sritimi

Skaitmeninė medija

Redagavimo programinė įrangaAudiovizualinė technologija

Komunikacija Videografijos pagrindai
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Rezultatai

Dalyvių atsiliepimai

Daugiau
informacijos

Seminaro programa sudaryta taip, kad dalyvis:
 •  Praktikuotų pagrindinius vaizdo kūrimo įgūdžius kuriant 

mokomąjį vaizdo įrašą
 • Sukurs projektą, kuriame mokymasis būtų dokumentuojamas 

naudojant vaizdo kameras ir fotografiją
 • Praktikuos pagrindinius techninius garso pridėjimo ir pusiau pro-

fesionalios redagavimo programinės įrangos naudojimo įgūdžius
 • Išspręs asmeninius ir profesinius rūpesčius dėl technologijų 

buvimo mokymosi aplinkoje
 • Sukurs skaitmeninės medijos naudojimo strategiją gerosios 

patirties ir mokymosi rezultatams dokumentuoti ir pristatyti ją 
grupei

 • Kurso pabaigoje sukurs asmeninį audiovizualinį produktą, įkūni-
jantį jų įgūdžių lygį

Pasiūlykite galimybę dalyvauti žiniasklaidos mokyme, kuris įvyks po 
kurso

Dalyvių atsiliepimus galima rasti čia:
vidoosmedia.com

oldevechte-mediaworkshop-fall2013s.pdf (salto-youth.net)

Siūloma 4 dienų programa
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Geroji kūrybinių ir technologijų mokymosi priemonių praktika

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios
praktikos aprašymas

Rezultatai

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

Portuguese National Agency for Erasmus+ Youth in Action

Portugalija

Skaitmeninis raštingumas

Jaunimo darbuotojai, instruktoriai, jaunimas

5 dienų internetinės interaktyvios dirbtuvės

5 dienos

Nepateikiama

Neformaliojo švietimo instruktoriai, palengvinantys seminarus
Seminarus veda ekspertai
Internetiniai įrankiai:
Zoom: ši platforma leidžia kalbėtis tarpusavyje, taip pat kurti mažes-
nes darbo grupes, bendrinti ekraną, kad visi matytų, reaguoti vienu 
mygtuko paspaudimu, kalbėtis su visa grupe arba asmeniškai, kurti 
apklausas ir bendradarbiauti.
Norėdami atlikti tam tikras užduotis individualiai ir (arba) grupėje, 
gauti prieigą prie atsisiųstų vaizdo įrašų ir išsamesnių dokumentų, 
kurie gali jus sudominti, taip pat turėti prieigą prie forumo, techninės 
pagalbos ir apklausų, naudosime „Trello" – www.Trello.com

Mokymai skirti atkreipti dalyvių dėmesį į kūrybines ir technologijų 
mokymosi priemones. Tyrinėdami šiuos pagrindinius skaitmeninio 
ir kūrybingo darbo su jaunimu komponentus, dalyviai gali susieti 
šias žinias su aktyviu dalyvavimu, įgalinimu ir skaitmeniniu mokymusi 
įvairiais neformaliais metodais, kurso dalyviai priartins prie skirtingų 
skaitmeninių ir kūrybingų darbo su jaunimu realijų. Programą sudaro 
interaktyvios sesijos, pristatymai ir įvairių internetinių įrankių tyrinėjim-
as. Leidžiama grupei dalytis savo patirtimi ir remtis naujomis žiniom-
is, gautomis iš pratimų. Sesijos bus skirstomos į plenarines sesijas, 
palengvintą darbą mažesnėse grupėse ir individualias refleksijas

Seminaro programa sudaryta taip, kad dalyvis:
 • Lavintų pagrindinius bendravimo įgūdžius
 • Praktikuotų pagrindinius techninius skaitmeninės medijos meno 

panaudojimo įgūdžius
 • Spręstų asmeninius ir profesinius rūpesčius, susijusius su jauni-

mo dalyvavimu ir įsitraukimu į meną
 • Gautų savęs tobulinimo ir įgalinimo mokymus
 • Praktiniai programinės įrangos ir kūrybinių įrankių redagavimo 

įgūdžiai

Neformalusis švietimas

Komandos formavimasSkaitmeninės medijos menas

Komunikacija Įgalinimas ir kūrybiškumas
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Siūloma 5 dienų programa 
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4.1. ĮVADAS
Konceptualus menas pašalina visą dėmesį į objektą ir sutelkia dėmesį į idėją ar koncepciją kaip į 
svarbiausią kūrinio aspektą. Jis prasidėjo septintajame dešimtmetyje kaip meninis judėjimas, kurio 
vykdymas buvo šiek tiek paviršutiniškas. Tai išryškina ankstyvuosius proceso etapus, tokius kaip 
planavimas ir sprendimų priėmimas iš anksto. Kartais konceptualus meno kūrinys gali būti eskizas, 
o ne galutinis darbas. Ir tai sukėlė didelį ažiotažą septintajame dešimtmetyje, kai buvo svarstoma, 
kaip šis menas galėtų perteikti politines ar socialines idėjas. Svarbiausia ne grožis, o perteikti SAVO 
mintį. Norėdami perteikti idėją, menininkai gali naudoti daugybę dalykų, nuo tradicinių technikų 
iki kitų, tokių kaip tekstas, fotografija, vaizdo įrašas ar spektaklis. Ir ne tik. Kartais kūrinys yra tele-
grama, naudojimo instrukcija, pokalbis ar maisto skardinė. Iš tiesų konceptualus menas reikalauja 
daugiau žiūrovo dėmesio, įskaitant aktyvų dalyvavimą ir subjektyvios nuomonės.

Viešasis menas dažniausiai reiškia konceptualiu menu paremtą idėją: sociologinę, politinę, aplin-
kosauginę ir pan., siekiant, kad ją matytų, išgirstų ar pajustų visi, todėl ji vadinama „vieša".

4.2. SPECIALŪS 4 MODULO – KONCEPTUALIŲJŲ MENŲ IR VIEŠŲJŲ MENŲ – MOKYMOSI RE ZULTATAI  
• Suprasti konceptualaus meno reikšmę ir naudingumą dirbant su jaunimu
• Skatinti išradingumą, kad ugdyti kūrybiškumą.
• Suprasti kūrybos procesą nuo idėjos iki idėjos vystymo
• Ugdyti gebėjimą įsivaizduoti, kurti ir reprezentuoti idėjas MENE.
• Suteikti žinių ir ugdyti įgūdžius, kaip atlikti „produkto“ dizainą (meninį rezultatą).
• Suprasti konceptualaus meno ir viešojo meno pagrindus
• Įgyti žinių apie konceptualųjį meną ir viešąjį meną
• Įgyti praktinių konceptualaus meno ir viešojo meno įgūdžių
• Mokytis iš geriausios praktikos
• Įgyti žinių apie naujas kūrybines ir technologines

4.3. COMPETENCES & SKILLS TO ACQUIRE
• komunikacija
⸰ diskurso kompetencija
⸰ sociokultūrinė kompetencija
• sociolingvistinė kompetencija
• empatija
⸰ ryšys su savo jausmais
⸰ gebėjimas numatyti žiūrovo emocijas
• gebėjimas perteikti emocijas per tinkamą param

4 MODULIS
Konceptualusis menas

ir viešasis menas
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 ⸰ gerovė
 ⸰ psichinis sutrikimas
 ⸰ bendradarbiavimas
 ⸰ derybos
 •  bendra kūryba
 ⸰  Teigiamas požiūris (atsparumas)
 ⸰ gebėjimas susidoroti su sudėtingomis problemomis
 ⸰ smalsumas susidūrus su nežinomomis situacijomis
 ⸰ capacity to overcome difficulties
 ⸰ Savęs suvokimas
 ⸰ Savistaba
 ⸰ kritinė analizė
 •  gebėjimas atpažinti savo gebėjimus ir sunkumus
 ⸰  Kūrybiškumas
 ⸰ idėjos kūrimas
 ⸰ kūrybinių priemonių ir technikų naudojimas
 ⸰ kritinis mąstymas
 ⸰ smalsumas
 ⸰ netradicinismąstymas

4.4. UGDYMO GAIRĖS 
Švietimo gairės yra pagrįstos jaunuolių įgalinimo procesu konceptualaus meno kūriniui sukurti. Jau-
nimo darbuotojas lydės jaunuolį šioje kelionėje, įskaitant įgalinimo ir kūrybiškumo metodikas.

Konceptualaus meno istorija
Pagrindinė konceptualiame mene slypinti mintis yra ta, kad tikrasis kūrinys nėra fizinis menininko 
sukurtas objektas, o susideda iš prioritetų nustatymo koncepcijoms ir idėjoms, o gamyba ir vyk-
dymas lieka antrame plane. Idėja apie materialų kūrinio realizavimą ir patį procesą – pavyzdžiui, 
užrašai, eskizai, modeliai, dialogai, ataskaita svarbesnė už baigtą objektą, baigtą kūrinį, patį objektą.

Konceptualusis menas, kaip ir bet kuri menininko srovė, bando išreikšti idėjas ir emocijas per įvairius 
elementus, atspindinčius mus supančio pasaulio grožį. Jis taip pat naudojamas idėjoms ir meno 
stiliams išreikšti. Šio meno kilmė siekia 60-uosius, 70-uosius ir 80-uosius (XX a.) su labai įvairiomis 
apraiškomis ir menkai apibrėžtomis ribomis. Tai gali būti interpretuojama kaip raiškos forma, ven-
gianti optinio stimuliavimo, palankiai veikiant intelektinius procesus, kai visuomenė kviečiama pa-
sidalinti su menininku. Todėl konceptualaus meno apibrėžimas grindžiamas formų suteikimu kiek 
abstrakčiai idėjai, kai norima ignoruoti optinius žiūrovo impulsus, visuomenė skatinama smerkti ir 
kvestionuoti esamą to, ką stebi, realybę. Taip pat siekiama apibūdinti autoriaus intenciją kūrinyje.

Tai prasidėjo nuo prancūzo Marcelio Duchampo, kuris buvo apmokytas menininku savo vietovėje 
esančiose kavinėse, darbais. Šis menininkas savo meninei išraiškai išreikšti panaudojo kasdienybės 
objektus, tokius kaip ratas ar šokolado malūnėlis, o tai sugebėjo sukurti naują meną. Jis rinkosi ka-
sdienius daiktus mažai (arba visai) modifikuodamas. Ir dėl paprasto jų eksponavimo fakto jie jau 
buvo laikomi meno kūriniais

Vėliau amerikiečių menininkas Josephas Kosuthas prisidėjo prie šio stiliaus. Tarp kurių yra sąvokų 
paieškos įtraukimas ir meno objektų apibrėžimas. Kai kurie šio klausimo tyrinėtojai mano, kad kon-
ceptualioji architektūra gimė opozicijoje Vietnamo karui, feminizmui ir kitoms žinių ekonomikos 
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koncepcijoms pasibaigus Antrajam karui.

Ši meninė apraiška su specifinėmis savybėmis, orientuota į pasaulio sampratų ar idėjų fiksavimą 
per nuotraukas, vaizdo įrašus, tekstus ir visų tipų elementus. Kaip matėme, šis menas atkeliauja iš 
septintojo dešimtmečio Europos ir JAV, tačiau greitai paplito tarp menininkų iš Pietų Amerikos ir net 
Azijos.

Kitas apibrėžimas – jis priklauso šiuolaikiniam menui, kai fotografija pasirenkamas objektas ir pa-
verčiamas meno kūriniu. Fotografija eksponuojama kaip meno kūrinys, kaip ir vaizdo įrašai bei 
tekstai.

Marcelis Duchampas yra pirmasis konceptualaus meno atstovas
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Konseptualaus meno pavyzdžiai
Koncepcinis menininkas Robertas Rauschenbergas paprašė Wille-
mo De Kooningo paskolinti jam paveikslą, o paskui jį trinti dviem 
sąlygomis. Viena, tai turėjo būti labai brangus ir autoriaus vertina-
mas kūrinys, o antra, jį turėjo būti sunku trinti. De Kooningas su-
tiko pristatyti kūrinį Rauschenbergui, kuris mėnesį trynė kūrinį ir 
paprašė kito garsaus menininko ir draugo Jaspero Johnso sukurti 
plakatą darbui pavadinimu: De Kooning piešinys ištrintas, 1953 
m.

De Kooning ištrintas piešinys, 1953 m

1965 m. Joseph Kosuth eksponavo vieną ir tris kėdes. Šį darbą sudarė kėdės nuotrauka, kėdė ir pla-
katas su žodžio kėdė apibrėžimu. Taip menininkas siekia, kad visuomenė kvestionuotų elementus, 
randamus objekto tapatybėje

One and Three Chairs by Joseph Kosuth, 1965.
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 • 1917 m.: Marcelis Duchamp'as Nepriklausomų menininkų salone eksponuoja savo fontaną, pa-
prastą porcelianinį pisuarą, kaip būdą suabejoti meno prigimtimi ir aiškiai parodyti, kad viskas, 
kas turi gerą idėją, gali būti menas. Įsitikinkite, kad iš tikrųjų svarbu tai, ką jis nori parodyto, kad 
mes suprastume, ko jis nori, kad mes apmąstytume ir atidėtume į šalį tai, ką jis atstovauja. Skir-
tumas tarp to, ką jis reprezentuoja, ir to, kas pavaizduotas

 • 1953 m.: Robertas Rauschenbergas eksponuoja „Ištrintą De Kooningo piešinį“, Willemo De Ko-
oningo piešinį, kurį Rauschenbergas ištrynė. Šis kūrinys iškėlė daug klausimų apie pamatinę 
meno prigimtį, todėl žiūrovas susimąsto, ar kito menininko piešinio ištrynimas gali būti kūrybin-
is veiksmas, taip pat ar kūrinys buvo tik „menas“, nes tai padarė garsusis Rauschenbergas.

 • 1956: Isidore Isou pristato be galo mažo meno sąvoką knygoje Introduction à une esthétique 
imaginaire (Įvadas į įsivaizduojamą estetiką). 

 • 1957 m.: Yves Klein, Aerostatinė skulptūra (Paryžius). Ji buvo sudaryta iš 1001 mėlyno baliono, kuris 
buvo paleistas į dangų iš Iris Clert galerijos reklamuojant jo monochrominį pasiūlymą; Mėlynas 
laikotarpis. Kleinas taip pat eksponavo Vienos minutės ugnies tapybą, kuri buvo mėlyna plokštė, 
ant kurios buvo padėta 16 petardų. Savo svarbioje parodoje „Tuštuma“ 1958 m. Kleinas pareiškė, 
kad jo paveikslai dabar yra nematomi, ir norėdamas tai įrodyti, jis eksponavo tuščią kambarį.

 • 1958 m.: Wolf Vostell Das Theatre ist auf der Straße/Teatras yra gatvėje. Pirmasis įvykis Europoje.
 • 1960 m.: Yves'o Klein veiksmas vadinamas ,,Žingsnis į tuštumą’’, kuriame jis bando skristi išlipęs pro 

langą. Kleinas sakė: „Menininkas turi nuolat kurti vieną meno kūrinį, pats save“.
 • 1960 m.: Menininkas Stanley Brownas pareiškia, kad visos Amsterdamo batų parduotuvės sudaro jo 

darbų parodą. Vankuveryje Iain ir Ingrid Baxter iš N.E. „Thing Co“ demonstravo baldus iš keturių 
miegamųjų buto, suvyniotus į plastikinius maišelius.

 • 1961 m. Wolf Vostell Cityrama, Kelne, buvo pirmasis įvykis Vokietijoje.
 • 1961 m.: Robertas Rauschenbergas išsiuntė telegramą „Iris Clert“ galerijai, sakydamas: „Tai yra Iris 

Clert autoportretas, jei taip sakau“, kaip jo indėlį į portretų parodą, kuri buvo surengta galerijoje.
 • 1961 m.: Piero Manzoni eksponuoja savo menininko išmatas, skardines su jo išmatomis. Jis iškel-

ia skardines parduoti už jų svorį auksu. Jis taip pat parduoda savo kvėpavimą (esantį balionuose) 
kaip oro kūnus ir pasirašo žmonių kūnus, paskelbdamas juos gyvais meno kūriniais visam laikui 
arba tam tikriems laikotarpiams. (Tai priklausė nuo to, kiek jie buvo pasirengę mokėti). Marcelis 
Broodthaersas ir Primo Levi buvo priskirti prie „meno kūrinių“.

 • 1962: FLUXUS Internationale Festspiele Neuester Musik Vysbadene su George'u Mačiūnu, Jose-
phu Beuysu, Wolfu Vostellu, Nam June Paik ir kitais.

 • 1962 m.: Christo ir Jeanne-Claude paroda „Geležinė uždanga“. Jį sudaro naftos statinių barikada 
siauroje Paryžiaus gatvėje, dėl kurios kilo daug eismo sutrikimų. Darbas buvo ne pati barikada, 
o sukeltas eismas.

 • 1962 m.: Yves Klein pristato nematerialaus vaizdinio jautrumo zoną įvairiose ceremonijose Se-
nos upės pakrantėse. Jis siūlo parduoti savo „vaizdinį jautrumą“ (kad ir koks tai būtų, Kleinas to 
neapibrėžė) mainais už aukso lapą. Šiose ceremonijose pirkėjas įteikė aukso lapą mainais į ser-
tifikatą. Kadangi Kleino jausmai buvo nereikšmingi, pirkėjo buvo paprašyta sudeginti sertifikatą, 
o Kleinas įmetė pusę aukso lapo į Seną. (Pirkėjų buvo septyni)

 •  1962 m.: Piero Manzoni sukūrė „Pasaulio bazę“, taip eksponuodamas visą planetą kaip meno kūrinį.
 • 1963: Festum Fluxorum Fluxus Diuseldorfe su George'u Mačiūnu, Wolfu Vostellu, Josephu Beu-

ysu, Dicku Higginsu, Nam June Paik, Benu Pattersonu, Emmettu Williamsu ir kitais.
 • 1963 m.: Henry Flynt parašo straipsnį „Konceptualus menas“, kuris publikuojamas „Galimybių 

prekybos antologijoje“; įvairių menininkų ir muzikantų meno kūrinių ir koncepcijų kolekcija, ku-
rią išleido Jackson Mac Low ir La Monte Young. Ši antologija dokumentavo Dicko Higginso inter-
media meno vizijos raidą Johmo Cage'o idėjų kontekste ir tapo ankstyvu Fluxus šedevru. „Kon-
cepcinis menas“, apie kurį kalbėjo Flyntas, išaugo iš jo idėjos apie kognityvinį nihilizmą ir logikos 
bei matematikos pažeidžiamumo analizės.

 • 1964 m.: Yoko Ono išleidžia knygą „Vynuogės: instrukcijų ir piešinių knyga“. Euristinio meno 
pavyzdys arba instrukcijų, kaip įgyti estetinės patirties, serija.
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 • 1965 m.: sudėtingas Johno Lathamo konceptualaus meno kūrinys „Still and Chew“ kviečia meno 
studentus protestuoti prieš Clemento Greenbergo knygos „Menas ir kultūra“ vertybes..

Kūrybiškumo procesas: nuo idėjos iki meno
Kai galvojame apie kūrybinio proceso apibrėžimą, dažniausiai į galvą ateina visiškai subjektyvi, miglo-
ta žingsnių serija, kurią supranta išskirtinai gabūs kūrėjai. Tarsi tai būtų kažkoks slaptas kodas, prie 
kurio turi prieigą tik pasaulio Van Gogai, Banksys, Pikasai, Vorholai ir Rodenai.

Nors romantiškai mąstoma, mintis, kad kūrybos procesas dovanojamas tik „įgimtam kūrybingajam“, 
yra gana gniuždanti. Realybė tokia, kad visi – įskaitant tave – yra kūrybingi. Iš tikrųjų tereikia supra-
sti kūrybinio proceso modelio etapus ir juos išlieti.

5 kūrybinio proceso etapai
Kūrybinio proceso modelis tradiciškai buvo suskirstytas į šiuos penkis kūrybiškumo etapus: pasiruo-
šimas, inkubavimas, įžvalga, įvertinimas ir plėtojimas (nors kūrybininkų kiekvieno žingsnio api-
brėžimas, o kartais ir pavadinimai gali skirtis). Patys šie terminai greičiausiai nepadės jūsų kūryb-
inei dvasiai (tiesa, jie skamba šiek tiek steriliai), tačiau toliau juos suskirstėme, kad padėtume jums 
lengviau juos suprasti ir susieti. 

1. Pasiruošimas: įkvėpimo etapas
Taigi, koks yra pirmasis tipiško kūrybinio proceso žingsnis? Paruošimas. Nors tai gali atrodyti taip, lyg 
veržtumėtės į nepaprastą egzaminą, kurį turite laikyti ryte, pirmajame kūrybinio proceso etape 
gimsta geriausios idėjos.
Pagalvokite apie tai taip, tarsi leistumetės į įdomią kelionę į kūrybinę erdvę, kuri jums labiausiai 
patinka. Šiuolaikiniame šiuolaikiniame pasaulyje tai gali atrodyti kaip tam tikros grotažymės „Insta-
gram“ tyrinėjimas – #guašas, #linijinis piešimas, #klasikinė muzika, #anttheasel arba #roughsketch. 
Tai taip pat gali atrodyti kaip gilus nardymas į jus įkvepiančių menininkų autobiografijas, menininkų 
svetainių ir jų virtualių galerijų naršymas, dokumentinių filmų šia tema žiūrėjimas, muzikos klausy-
mas ar poezijos skaitymas.

Kai kuriais atvejais jūsų „pasirengimas“ gali net nebūti tiesiogiai susijęs su jūsų konkrečia terpe. 
Galbūt tai kavos gėrimas atvirame ore, pramogavimas lauke ar žmonių žiūrėjimas. Kad ir kur jus 
nuvestų šis etapas, atsiduokite jam visiškai ir tikrai mėgaukitės juo. Pasižymėkite. Stebėkite, ką (ir 
kaip) sukūrė šie kiti kūrėjai, užsirašykite idėjas, kai jos ateina jums, spalvas, kurios jus įkvepia, gar-
sus, kurie jus sujaudina, ir žodžius, kurie jus nustebina. 

2. Inkubavimas: absorbcija ir apdorojimas 
Dabar pats laikas leisti visai informacijai ir įkvėpimui, kurį ką tik įkvėpėte, įsiskverbti į jūsų esmę. Šiame 
kūrybinio proceso etape gali net nesijausti, kad iš tikrųjų ką nors darai, nes iš tikrųjų visą darbą 
atlieka tavo pasąmonė. Šia prasme šį kūrybinio proceso žingsnį galite palyginti su leidimu kepsnio 
gabalėliui marinuotis per naktį sultingoje skonių vonioje. Plika akimi mėsa tiesiog sėdi, o realybėje 
vyksta skanus virsmas.

Skirtingai nei jūsų kepsnys, šis kūrybinis inkubacinis laikotarpis gali užtrukti. Taip, kai kuriems lem-
putė galėjo akimirksniu užsidegti ir priversti juos veikti, tačiau daugeliui kitų dažnai prireikia va-
landų ar dienų, kol tai įvyks. Kai kuriais atvejais gali prireikti mėnesių ar net metų, kol visiškai įs-
isavinsite ir apdorosite kūrybiškumą. Nėra gėdos dėl inkubacijos laiko trukmės, todėl nejauskite 
spaudimo. Labai svarbu neskubinti šio etapo ir duoti sau laiko kitam žingsniui įvykti.
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3. Įžvalga: „Eureka“ akimirka 
Ankstesniame etape užsiminėme apie mirgančią elektros lemputę, siunčiančią žmogų į visavertį 
kūrybinį šėlsmą, kurio jis niekaip negalėjo nuslopinti. Šis momentas tradiciškai vadinamas kūrybin-
io proceso „įžvalgos“ etapu arba tai, ką kai kas žaismingai praminė „Eureka!’’ momentu. (Tai kartais 
dar vadinama kūrybinio proceso nušvietimo etapu.)
Tai yra žingsnis, kurį mes, be abejo, žinome labiausiai, o klaidingai manome, kad tai yra pirmasis 
žingsnis. Galbūt tai yra neteisinga prielaida, dėl kurios daugelis daro išvadą, kad turite būti iš pri-
gimties gabus, kūrybingas žmogus, kad kada nors patirtumėte tokią akimirką. Kaip dabar žinote, 
realybė yra tokia, kad gali prireikti dienų, savaičių, mėnesių ar net metų, kol toks įkvėpimas pasi-
sektų. Tai pasakytina net apie didžiausius mūsų pasaulio menininkus. 

Kita klaidinga prielaida yra ta, kad ši Eurekos akimirka visada yra garsi ir stulbinančiai galinga. Nors 
kartais tai nutinka kaip neabejotina įkvėpimo pagimdytos krypties kibirkštis, svarbu pažymėti, kad 
kartais kūrybinio proceso nušvitimo etapas yra labiau tylus, kontempliatyvus šnabždesys. Tai taip 
pat gali įvykti ne taip kinematografiškai, kaip norėtume manyti. Daugelis netgi sako, kad toks įkv-
ėpimas užplūsta arba atsiranda tada, kai mažiausiai to tikisi – gaminant vakarienę, besikalbant su 
draugu ar sulankstant milžinišką skalbinių krovinį. Argumentas yra tas, kad darant tai, kas nereika-
lauja daug smegenų galių, pasąmonei suteikiama šiek tiek laiko susilpnėti.
 Kad ir kaip jums nutiktų šis momentas „iš pasąmonės į priekį“, tai greičiausias kūrybinio tobulėjimo 
proceso žingsnis ir signalas, kad esate pasirengęs pasinerti į ketvirtą etapą. Ir ketvirtas etapas gali 
būti ne toks, kokio tikėjotės…  

4. Įvertinimas: savo idėjos įgyvendinimas
Nenorime nuvilti, tačiau kūrybinis tobulėjimo procesas būtų apgailėtinas nepripažįstant, kad ne kiek-
viena kūrybinė idėja yra puiki (ar net gera) idėja, kurios verta siekti. Tai fazė, kai jūs tikrai gilinatės – 
kad ir kaip sudėtinga ir skausminga tai būtų jūsų ego – ir paklauskite savęs, ar tai yra idėja, su kuria 
galiausiai verta dirbti.
Vietoj to, kad tai būtų galimas būdas sugriauti savo viltis ir svajones, apsvarstykite tai galimybe išband-
yti savo kūrybinio proceso meno idėją. Ar tai atlaiko kritinio mąstymo, nuoširdžių klausimų antplūdį ir 
kai kuriais atvejais jūsų bendraamžių patikrinimą?
Jau anksčiau kalbėjome apie svarbiausius klausimus, kuriuos menininkas turėtų užduoti prieš pra-
dėdamas projektą. Kai kurie iš šių klausimų yra šie:

 • Ar tai buvo daryta anksčiau?
 • Kaip tai padarysiu taip, kaip dar nepadaryta?
 •  Ar man tai tikrai patiks?
 •  Kodėl ši idėja ar projektas man svarbūs konkrečiai?
 •  Ar aš metu sau iššūkį?

Šiame kūrybinio proceso etape ne tik žvelgiate į vidų, bet ir renkate nuoširdžius atsiliepimus  iš 
žmonių, kuriais pasitikite (kūrybingų ar kitų), taip pat gali būti įžvalgų. Bendradarbiavimas dažnai 
leidžia prasmingai remtis turimomis idėjomis.

Klausimai, kuriuos reikia užduoti prieš pradedant projektą:
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5. Kūrimas: rašiklio uždėjimas ant popieriaus (taip sakant)
Apie paskutinį kūrybiškumo etapą: kai jūsų projekto idėja išlaikė patikrinimą, pagaliau laikas ją „pato-
bulinti“. Arba lengviau suprantama terminija, oficialiai laikas dėti rašiklį prie popieriaus, rašalą ant 
drobės ir molio ant rato. Tai etapas, kai aktyviai ką nors kuriate ir įgyvendinate savo idėją. 

Daugeliui šis paskutinis kūrybinio proceso etapas gali užtrukti tiek pat, kiek ir visi kiti keturi kartu 
sudėjus (ar net ilgiau). Paprastai tai apima daugybę valandų ieškant geriausio požiūrio ir eksperi-
mentuojant, kad išsiaiškintumėte, kas veikia, o kas ne. Galite tai padaryti iš pirmo karto (o kai kurie 
tikrai tai daro!), bet labiau tikėtina, kad ką nors sukursite, jums tai nepatiks ir arba šiek tiek keisite, 
arba pradėsite visiškai nuo nulio. Galite tai daryti vėl ir vėl, kol jūsų akyse tai bus tobula

Kad šiame etape nenusiviltumėte, apsvarstykite daugybę „nepavykusių“ pirmtakų eskizų, skulptūrų 
ir didžiųjų puslapių, kurie galiausiai paskatins šedevrą, kuris bus branginamas šimtmečiais vėliau. 
Tikras prakaitas, tikros ašaros ir tikras džiaugsmas gimsta šiame 5 žingsnio kūrybinio proceso eta-
pe. Priimkite jį.

Atsiėmimas
Dabar, kai jūs geriau suprantate penkis kūrybinio proceso etapus, tikimės, kad jums bus mažiau spau-
džiama iš oro sukurti kažką pribloškiančio, transformuojančio. Menas, nesvarbu, koks jūsų būdas, 
nutinka labai retai. Nusivylę priminkite sau, kad kūrybinis procesas yra lėta ir pastovi kelionė, api-
manti daug daugiau pasiruošimo, marinavimo ir savirefleksijos, nei daugelis įsivaizduoja. (Galbūt 
tai reikėtų vadinti „kūrybinio mąstymo procesu“.) Pasigrožėkite įkvėpimu, leiskite protui ir kūnui 
įsisavinti, šokinėkite ant to „aha!’’ akimirkos, suabejokite net tada, kai tai sunku, o tada pasinerkite 
į kitą savo kūrybą.  
Įgalinimo metodika: nebijoti savo idėjų

Bijoti būti nepriimtam kitų yra nesąmoninga baimė, kuri atsiliepia kūrybiškumui ir meninei pro-
dukcijai. Tai apima ir kitas baimes, nes pasisekimas viename stiliuje gali būti suvokiamas taip, kad 
po gero darbo kitas turi būti geresnis arba kad jis tau nepatinka. Ne tik visuomenė, bet ir kritikų 
baiminimasis, baimė niekada nepasisekti, baimė nustoti būti tokiu, kokiu nori būti ir pan. Visa tai 
turės įtakos savidisciplinai ir meninei produkcijai

Theodore'as Bryantas rašė, kad kai kas nors bijo „galbūt aš tikrai nenoriu būti sėkmingas“. Reikia 
galvoti, kad kai kūrinys parduodamas, laimė yra didžiulė, bet pirmiausia ji generuoja energiją pra-
dėti kurti naujus kūrinius. Baimė egzistuoja, ir jūs turite įgalinti save susidurti su ja, atlikti darbą, jį 
parduoti ir toliau daryti darbus taip, kaip norite. Menininkas turi atlikti savo meninių tikslų suvoki-
mo darbą, būdamas ištikimas sau, autentiškas. Tą akimirką, kai nustoja pildyti savo norus ir pildo 
kitus, jis nustoja būti menininku ir tampa amatininku. Galiausiai kolegų sėkmė turėtų būti džiaug-
smas ir priežastis dirbti toliau. Mūsų tobulėjimas niekada neturėtų būti lyginamas su kitų kolegų 
menininkų raida. Kiekvienas turi savo tobulėjimą.

Koncepciniai menai ir skaitmeninės priemonės
Koncepcinis menas panaudoja skaitmenines technologijas. Rastrinės grafikos redaktoriai, skirti skait-
meninei tapybai, tapo plačiau prieinami, taip pat aparatinė įranga, pvz., grafikos planšetiniai kom-
piuteriai, leidžiantys naudoti efektyvesnius darbo metodus. Prieš tai buvo naudojamos įvairios 
tradicinės priemonės, tokios kaip aliejiniai dažai, akriliniai dažai, žymekliai ir pieštukai. Daugelis 
šiuolaikinių dažų paketų yra užprogramuoti taip, kad imituotų spalvų maišymą taip pat, kaip dažai 
maišomi ant drobės; tradicinių medijų įvaldymas dažnai yra svarbiausias konceptualaus menininko 
gebėjimui naudotis tapybos programine įranga
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Tarp populiarių programų, skirtų koncepciniams menininkams, yra „Photoshop“ ir „Corel Painter“. 
Kiti apima „Manga Studio“, „Procreate“ ir „Art Rage“. 

Daugelis konceptualių menininkų perėjo prie skaitmeninės laikmenos dėl lengvo redagavimo ir 
greičio. Daug koncepcijos darbų atliekama laikantis griežtų terminų.

Viena unikaliausių ir labiausiai paplitusių meno formų internete šiais laikais yra Concept Art
Koncepcinis menas yra iliustracijos forma, kurios pagrindinis tikslas yra perteikti vaizdinį dizaino, 
idėjos ir (arba) nuotaikos vaizdą, skirtą naudoti filmuose, vaizdo žaidimuose, animacijoje ar komik-
suose, prieš įtraukiant juos į galutinį produktą. Koncepcinis menininkas sukuria vizualinį dizainą 
tam, ko dar nėra. Dauguma šių kūrinių yra sukurti naudojant „Photoshop“, ne tik naudojant tra-
dicines priemones, tokias kaip aliejiniai dažai, pieštukai ir kt. Dvi labiausiai paplitusios temos yra 
mokslinė fantastika ir fantazija.

4.5. MENO MEDIJOS APRAŠYMAS  
KONCEPTINIS MENAS kaip toks reiškia meninę kūrybą, kur kūrinio koncepcija yra svarbiausia, tai yra 
esminis idėjų, informacijos ir žinių menas, kurio meninė prasmė yra kuriamame konceptualiame 
turinyje. Jo tema gali tyrinėti, liudyti, kvestionuoti, kritikuoti ar smerkti dabartinę socialinės, poli-
tinės ar ekonominės aplinkos tikrovę arba pažvelgti į menininko mintis ar išgyvenimus. Paprastai 
konceptualūs kūriniai pasitelkia ironiją, satyrą ar kontroversiją savo pasireiškimo formoje, tačiau 
tai nėra vienintelis jų tikslas prieš žiūrovą, nes tai, ko jie ieško, yra meninės koncepcijos atspindys 
ir skaitymas.

Konceptualiame mene menininko perduodama idėja ar žinutė pasireiškia kūrinio formoje, nesire-
miant praeities (iki XX a.) kanonais ir tradicinėmis meno priemonėmis, nes jos ištakos yra visiškai 
laisvas menas, kritiškas ir peržengtas. 

Todėl ji turi savų apraiškų, kurios laikui bėgant buvo įtrauktos, pavyzdžiui, readymade, instaliacija, 
meno objektas, video menas ir performansas, nors jis galėjo laisvai reikštis bet kurioje disciplinoje, 
nesvarbu, ar tai būtų fotografija, tapyba, piešimas ar skulptūra. Išsamiai pažvelkime į visas laikme-
nas, kurias galima naudoti:

 • Vaizdo menas: kinas ir televizija pasuko savais keliais apie dvidešimtąjį amžių, nukrypdami nuo 
vizualiojo meno, tačiau vaizdo menas suteikia galimybę reikšti idėjas ir koncepcijas su visu meni-
niu jausmu, nepaisant įrašo kokybės lygio (komercinis), parametrų, formatų, scenarijaus, kadrų 
ir pan.). Savo turiniu jis taip pat dažniausiai siejamas su kitomis konceptualiomis priemonėmis, 
tokiomis kaip instaliacija ar performansas, liudijantis ar dokumentuojant pasakojimus.

 • Instaliacija: tai visos apraiškos, įsiterpiančios į erdvę, griebiantis netradicinių meno priemonių. 
Instaliacija gali būti fizinė, garsinė, šviesa ar interaktyvi, sudaryta iš rastų objektų (readymade) 
arba konstrukcijų sąrankos, kur vaizdinių ar audiovizualinių elementų derinys formuoja koncep-
tualų kūrinio naratyvą.

 • Pasirodymas: tai konceptualaus meno forma, išreiškiama gyvai per kūną, nesinaudojant tradi-
cinėmis sceninėmis apraiškomis. Jis gali būti kuriamas individualiai, grupėje ar net interaktyviai, 
dalyvaujant visuomenei. Kai kurie jo žanrai yra „Happening“, „Flashmob“, „Body Art“, „Sniggling“ 
ir kt. Nors jis pristatomas gyvai, akivaizdu, kad jis taip pat yra užregistruotas kaip meno kūrinys 
vaizdo mene ir fotografijoje.

 • Meno objektas: tai konceptualaus meno kūriniai, kurie yra integruoti su bet kokio tipo objektų 
ir medžiagų surinkimu ar modifikavimu nesiimant tradicinių priemonių, suteikiant formą, 
išreiškiančią konceptualų menininko pasakojimą. Paprastai jie pateikiami kaip skulptūriniai 
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kūriniai, statulos ar figūros.
 • Readymade: Tai bet kokio tipo rastų objektų, kurie iš pradžių nėra meniški, bet kūriniams su-

teikiama meninė prasmė, rinkimo ir pristatymo technika, jie pateikiami tiek instaliacijose, tiek 
meno kūriniuose-objektuose. Kai kurie paruoštų kūrinių žanrai yra „Trash Art“ (šiukšlių menas), 
„Arte Povera“ (prastas menas) ir „Land Art“ (žemės menas).

 • Alternatyvi grafika ir koliažas: tai įvairių spausdintų laikmenų naudojimas, sumaišytas su kito-
mis medžiagomis, kurios suteikia kūriniams kūną. Dažniausiai naudojamos laikraščių, žurnalų 
ar nuotraukų iškarpos; figūrų ar tekstų atspaudai, kartais susieti su rašalu, medžiu, metalu, 
audiniu, plastiku ar kitomis medžiagomis, kurios sudaro koliažų, paveikslų ar net menininkų 
knygų dizainą. Garsūs koliažai buvo Dada stiliaus ir Fluxus judėjimo koliažai, o pop mene išsis-
kiria Warholo serigrafijos.

 • Konceptualioji fotografija: Akivaizdu, kad fotografijos pasaulyje yra daugybė sričių, tačiau kon-
ceptualioji fotografija savo vaizdinį turinį sutelkia į idėjos ar koncepcijos pasakojimą visa menine 
prasme, išraiškingą, intelektualią ar reflektyvią kalbą, kurioje užfiksuota tikra ar atkurta scena, 
instaliacija ar spektaklis.

Todėl, VIEŠASIS MENAS reiškia tą pačią mediją.
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4.5.  Metodologija
Modulis sudarytas iš teorinės dalies, kurios koncepcijos ir metodikos bus nagrinėjamos, siekiant su-
teikti pedagogui istorinį konceptualaus meno ir jo evoliucijos pagrindą. Padalinio pabaigoje bus 
pateikti praktiniai patarimai ir pasiūlymai, kurie leis geriau pritaikyti šiame kurse aptartas sąvokas 
ir metodikas, taip užbaigiant teorinę dalį bei suteikiant pritaikytą ir konkrečią paramą įgytam moky-
muisi įgyvendinti.

4.6. GEROJI PRAKTIKA

4.6.1. DINGĘS VIENRAGIS

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Reikalingos
priemonės

Dalyvių skaičius

Competencies
and skills

Cambridge Arts Public Art Youth Council (PAYC) 

Jungtinė Karalystė

Komunikacija

Teigiamas požiūris

Komandinis darbas

Gatvės menas viešajame parke

1 diena

Visų tipų asmenys

Įvairių spalvų purškiami dažai, kreidelės, dažyti sintetiniai plaukai

10

Kaip jaunimas nori parodyti, 
kad gyvenimas yra geresnis, 
jei tikime magija (viltimi)

Noras suprasti kitų jausmus Empatija

Gerovė Sukelti šypseną 
parko lankytojams 

Kurti kartu
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Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Dalyvių atsiliepimai

Daugiau informacijos

Rezultatai

Kad žmonės suprastų, kad net ir sudėtingose situacijose visada yra 
magija, jei norime jos ieškoti.

Šio projekto tikslas – pradžiuginti kažkieno dieną naudojant kažką, 
kas nerealu, magiška ir neįprasta“, – rašė paaugliai. „Vienaragiai yra 
žinomi dėl gydomųjų savybių, o COVID-19 metu tikimės, kad šis 
projektas padės žmonėms net akimirkai nustoti galvoti apie blogį.

https://www.instagram.com/p/CDzK9WVn8AK/

„Dingęs vienaragis“ buvo 2020 m. vasaros meno projektas iš Cambridge Arts viešosios meno jaunimo tary-
bos, kuris yra Mero vasaros jaunimo užimtumo programos dalis.

Kembridžo Greene-Rose paveldo parke, Sennott parke ir Danehy parke jie iškėlė skrajutes, skelbiančias 
„Vienaragio stebėjimus“, kviečiančias lankytojus atrasti vienaragio kanopų atspaudus (ant takų nupieštus 
kreida), plaukus, ragus ir išmatas. Parkų lankytojai aptiko ant takų kreida išpieštus žodžius „Įeinate į vienara-
gio buvimą".

Nepateikiama

https://www.cambridgema.gov/arts/publicart/publicartyouthcouncil 

4.6.2.  PAKELĖS VAMZDŽIAI TRANSFORMUOTI Į SPALVINGUS MENO KŪRINIUS

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Kompetencijos ir 
įgūdžiai

Urfun Lab 

Indija

Komunikacija

Gerovė

Teigiamas požiūris

Padaryti žmones laimingus
Sukelti šypsenas praeiviams
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Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Reikalingos priemonės

Dalyvių atsiliepimai

Rezultatai

Daugiau informacijos

Kompetencijos 
ir įgūdžiai Komandinis darbas

Nepateikiama

Visų tipų žmonės

Gatvės menas viešame kelyje

1 diena

Priklausomai nuo vamzdžių skaičiaus, mažiausiai 5

Spalvotas celofanas

https://www.designboom.com/design/urfun-lab-storm-water-pi-
pes/

Paversti negražią betoninę pakelės krūvą nuostabiai gražia, ne-
tikėta viešaja erdve.

Kurimas kartu

Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Daugelyje Indijos vietovių vyksta neįtikėtinos transformacijos, nes esama infrastruktūra pertvar-
koma siekiant sukurti modernesnes sistemas. Nors dauguma statybinių projektų pasižymi ne-
patogia estetika, yra vienas dizaino sprendimas, kai vamzdžius dizaineriai pavertė gražiais meno 
kūriniais.
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4.6.3. MY WOODEN PLANK

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Reikalingos
priemonės

Trumpas gerosios pratikos aprašymas

Dalyvių skaičius

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

Haverford's College (Pennsylvania)

Jungtinės Amerikos Valstijos

Komunikacija

Jaunimas (18-25)

1 savaitė

Nėra limito

Komceptualus menas

Didelės pušies medienos pagaliukai, flomasteriai, virvė, bet kokia me-
džiaga, kurią norime panaudoti savo medžio lazdelei paversti mūsų 
projekto idėja

Užmegzti socialinę konfrontaciją

Atrasti savo jausmus, kol kyla 
konfliktas

Išsaugoti savo požiūrį, nepai-
sant kitų žvilgsnio

Savivoka

Stiprybė

Mokiniams buvo nurodyta nupjauti standartinį 2 × 4 dydžio pušies gabalą iki savo aukščio ir nešiotis visą 
savaitę nuo penktadienio, sausio 26 d. Visą savaitę mokiniai lentą turėjo visada turėti su savimi, ne toliau nei 
per rankos atstumą. Tokiu būdu lenta turėjo atspindėti juos nešiojusius mokinius, kad jie ir kiti aplinkiniai 
jaustųsi susidūrę su kitu asmeniu.
Mokiniai taip pat įrašė savo patirtį ir mintis klasės dienoraštyje. Dauguma, jei ne visi, mokinių dalijosi patirti-
mi, kai daug žmonių kreipėsi į juos ir uždavė jiems klausimų apie nešvarią medinę plokštę. Tačiau skirtingų 
žmonių nuomonės ir mintys apie pratimą labai skyrėsi.
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Dalyvių atsiliepimai

Daugiau informacijos

Rezultatai Priklausomai nuo studento, kai kurie studentai nusprendė pasukti 
projektą kūrybine kryptimi, o kiti tvirtino.

Kai kuriems tai buvo sunku, nes tai privertė pakeisti savo fizinę ir 
socialinę aplinką. Tai, kad lenta buvo tiesiog pokalbio katalizatorius, 
kai kiti jautė, kad tai buvo kvietimas arba pirmasis žingsnis pradedant 
dialogą.

„Manau, kad man sunkiausia dalis nešiojant lentą buvo tai, kad visą 
laiką užimčiau per daug vietos ir dėl to jaučiuosi kaltas. Pats teigiamas 
plano elementas buvo kalbėjimas su daugybe žmonių, su kuriais pa-
prastai nebendraučiau.’’ - sakė Ariel Censor (20), konceptualaus meno 
kurso studentė.

http://haverfordclerk.com/conceptual-art-class-splinters-so-
cial-expectations/ 

4.7.  ĮGYVENDINIMO PATARIMAI 
Konceptualus menas yra magiškas įrankis pedagogams. Tai suteikia jaunimui reikalingos energijos 
išreikšti visas savo emocijas, nes viskas gali būti įmanoma ir nereikia sukurti kažko „gražaus“ akiai, nes tai ne apie 
grožį.

Pedagogas turi suprasti, kad konceptualaus meno tikslas yra laužyti iki tol žinotą meną ir pasiūlyti 
naują požiūrį į meninę patirtį. Pedagogas suteikia jaunimui absoliučią laisvę, fantaziją be ribų. Tai reiškia, kad pe-
dagogas turi sugebėti ieškoti ankstesnės informacijos, kad galėtų nukreipti jaunimą, kad jie galėtų perteikti mintį
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5.1.  Įvadas
Performanso menas – laiku pagrįsta meno forma, kuri paprastai tiesiogiai pristatoma publikai 
arba žiūrovams (kaip gatvėje) ir remiasi tokiais menais kaip vaidyba, poezija, muzika, šokis ir tapyba. 
Paprastai tai yra įvykis, o ne artefaktas, iš prigimties trumpalaikis, nors dažnai užfiksuotas vaizdo 
įraše ir fotografuojant.

Performanso menas atsirado aštuntojo dešimtmečio pradžioje kaip bendras daugelio veiklų ter-
minas įskaitant renginius, kūno meną, veiksmus, įvykius ir partizanų teatrą. Jis gali apimti 
daugybę stilių.

5.2. SPECIFINIAI 5 MODULO – SPECIFIKACIJOS MENAI – MOKYMOSI TIKSLAI
 • Suprasti scenos menų pagrindus 
 • Įgyti žinių apie scenos meną
 • Įgyti praktinių scenos menų įgūdžių (teatras ir šokis)
 • Ištirti scenos menų sampratą kaip būdą socialinei įtraukčiai užtikrinti
 • Mokytis iš gerosios praktikos, kuri įveikia socialinę atskirtį (būkite įtraukesni)
 • Susipažinti su įvairiomis vaidybos ir šokio metodikomis
 • Gebėti pritaikyti patarimus įgyvendinant įvairias scenos menų metodikas
 • Įtraukiančio ir išskirtinio požiūrio į scenos meną atskyrimas.

5.3. KOMPETENCIJOS IR ĮGŪDŽIAI ĮGYTI
 •  Scenos meno išmanymas
 • Praktiniai scenos meno įgūdžiai
 • Socialinis sąmoningumas
 • Atvirumas pokyčiams
 • Kūrybiškumas
 • Empatija
 • Komandinis darbas
 • Įgalinimas
 • Socialinės lygybės siekimas

5.4. UGDYMO GAIRĖS
Scenos meno samprata ir istorija

Performanso menas atsirado XX amžiaus pradžioje ir glaudžiai siejamas su avangardo pažanga, pra-
dedant futurizmu. Futuristų bandymas pakeisti kultūrą apėmė performatyvius poezijos vakarus, naujai 
sukurtais instrumentais grojamą muziką ir drastiškai distiliuotą dramatišką pristatymą. Tokius futuristi-
nių įvykių elementus, kaip simultaniškumas ir triukšmo muzika, vėliau patobulino Dada judėjimo meni-
ninkai, kurie puikiai panaudojo gyvą meną. Tiek futuristai, tiek dadaistai stengėsi supainioti barjerą tarp 

5 MODULIS
scenos menai
(teatras, šokis, muzika)
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aktoriaus ir atlikėjo ir abu pasinaudojo šokio ir pasipiktinimo viešumo verte. Ankstyvasis avangardinio 
teatro teoretikas ir praktikas buvo vokiečių menininkas Oskaras Schlemmeris, bene geriausiai žinom-
as dėl „Das triadische Ballet“, kuris reikalavo sudėtingų judesių ir įmantrių kostiumų.

Vėlesni svarbūs performanso meno pokyčiai įvyko JAV po Antrojo pasaulinio karo. 1952 m. Black Moun-
tain koledže (1933–57) Šiaurės Karolinoje eksperimentinis kompozitorius Johnas Cage'as surengė ren-
ginį, kuriame, be kita ko, pasirodė choreografas ir šokėjas Merce'as Cunninghamas, poetas Charlesas 
Olsonas ir menininkas Robertas Rauschenbergas. Neigdamas tradicinių disciplinų ribas, šis įtakingas 
įvykis sukūrė pavyzdį „Happenings“ ir „Fluxus“ veiklai ir suteikė postūmį daugeliui kito dešimtmečio gy-
vojo meno. Šeštajame ir aštuntajame dešimtmečiuose performanso menas pasižymėjo improvizacija, 
spontaniškumu, publikos sąveika ir politine agitacija. Tai taip pat tapo mėgstamiausia menininkų femi-
nisčių strategija, pvz., gorilų kaukėmis užsidėjusių „Gerrilla Girls“, kurių misija buvo atskleisti seksizmą, 
rasizmą ir korupciją daugiausia meno pasaulyje, taip pat menininkų visame pasaulyje, pavyzdžiui, kinų 
menininkas Zhang Huan. Populiarias šio žanro apraiškas galima pamatyti „Blue Man Group“ ir tokiuo-
se renginiuose kaip „Burning Man“ festivalis, kasmet vykstantis Black Rock dykumoje, Nevadoje.

Scenos meno pavyzdžiai
Scenos menai apima įvairius spektaklių tipus, kurie yra šie:

Teatras
Tai toks spektaklis, kuris yra susijęs su istorijos vaidinimu, naudojant gestus, veido išraiškas, mu-
ziką ir kalbą. Atlikėjai žinomi kaip aktoriai ir aktorės. Konkreti spektaklio vieta įvardijama ir žodžiu 
„teatras“, kilusiu iš senovės graikų kalbos (théatron, „žiūrėjimo vieta“).
Teatras turi įtakos meno pasaulyje. Teatro spektaklis – tai gražus skirtingų žmonių iš skirtingų 
sluoksnių derinys. Numalšina jų skirtumus mėgaujantis veiksmu.

Šokis
Paprastai tai reiškia žmogaus judėjimą, ėjimą su muzikos ritmu ir yra naudojama kaip publikos pra-
moga spektaklio aplinkoje. Choreografija yra šokių menas, o žmogus, kuris praktikuoja šį meną, 
yra choreografas. Šokis yra galinga meno rūšis, tačiau sumanūs atlikėjai šokio meną nukreipia į 
tai, kas tampa išraiškinga ir gali sužavėti žiūrovus, kurie patys nenori šokti.

Muzikinis akomponimentas, judesiai ir tai, kaip šokėjai perteikia savo emocijas, yra puiki spekta-
klio dalis; kūno judesiai nėra vienintelis svarbus dalykas šioje meno rūšyje. Šokis – tai ne tik žing-
snelių mokymasis; tai taip pat yra judėjimo būdas, kai kūnas naudojamas kaip jausmų perteikimo 
instrumentas.

Muzika
Muzika taip pat yra reikšminga meno rūšis. Asmenys demonstruoja savo emocijas kurdami, dai-
nuodami ir bendradarbiaudami instrumentais. Muziką galime vadinti ir universalia kalba. Visi 
klausosi ir mėgaujasi muzika. Tai taip pat jiglaudžiai susijusi su šokiais. Muzika suteikia ritmą, todėl 
galima šokti geriau.

Tai gali atrodyti kaip įprasta nauda, tačiau ši meno forma gali sustiprinti žmogaus kūrybiškumą. 
Tai taip pat gali pagerinti socialinius įgūdžius, kalbą ir skaitymo įgūdžius. Taip pat galima išmokti 
kritinio mąstymo įgūdžių.
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Opera
Ši meno forma yra gerai žinoma Vakarų klasikinės muzikos tradicijos dalis. Opera atsirado Italijoje 
apie XVI a., o netrukus išgarsėjo ir likusioje Europoje. Šio tipo menas rodo įvairius elementus, 
įskaitant scenos rekvizitus, vaidybą ir kostiumus. Spektaklis Operoje dažniausiai vyksta operos 
teatre. Taip pat akomponuoja arba muzikinis ansamblis, arba orkestras.

Kūrybiškumo procesas
Scenos mene reikalingi kūrybingi sprendimai, kurie sukuria personažus ir papildo juos supančią 
erdvę. Ne mažiau svarbi ir idėja, kaip kūrinys pasieks auditoriją, kokia žinia jai pasklis, koks rezul-
tatas bus pasiektas. Šiame modulyje apžvelgiamos kelios scenos menų metodikos, leidžiančios 
kūrybinį procesą paversti efektyviu rezultatu.

Įgalinimas / Savęs suvokimas
Scenos menai suteikia galimybę pažinti save, aplinkinius žmones ir kasdien vykstančius procesus. 
Įsitraukimas į kūrybinį procesą užtikrina saviraiškos laisvę ir savimonę.

Scenos menai ir jų metodikų įvairovė leidžia įtraukti visus individus, nepaisant jų gebėjimų, fizinių 
galimybių, socialinės padėties ir pan.

5.5. MENO MEDIJOS APRAŠYMAS
Pagrindinės scenos menų rūšys yra muzika, šokis, drama, opera ir sakytiniai žodžiai. Tai skiriasi 
nuo vaizduojamojo meno, kai menininkai kurdami meno objektus naudoja dažus, drobę ar skir-
tingas medžiagas. Scenos menai apima įvairius dalykus, kurie atliekami prieš gyvą auditoriją. 
Scenos menai taip pat atliekami profesionaliai, todėl tinkamos žinios ir praktika yra esminės.

Menininkai, kurie koncertuoja prieš publiką, yra atlikėjai. Šie menininkai yra aktoriai, šokėjai, ko-
mikai, cirko artistai, magai, dainininkai ir muzikantai. Kad jie galėtų pasiekti norimą našumą, 
taip pat daug dėmesio skiriama remiamų darbuotojų panašiose srityse, pavyzdžiui, dainų kūrimo, 
choreografijos ir scenografijos, pagalba.

Scenos menai įvairiais būdais veikia mūsų pasaulį. Tai gyvybiškai svarbu ir būtina mūsų kultūroje 
ir visuomenėje. Kai žmonės galvoja apie scenos meną, mūsų vizijoje atsiranda įprasti scenos, mu-
zikos, rekvizito, atlikėjų, choreografijos vaizdai. Ši kultūra vystėsi ir istoriją parašė kūrybiškai. Scenos 
meno aspektai, ypač improvizacijos ir kūrimo būdas, padeda žmonėms mąstyti už ,,dėžės’’ ribų. 

5.6. METODOLOGIJA
5.6.1. Vaidinimo metodika
Konstantinas Stanislavskis yra šiuolaikinės vaidybos tėvas. Jo noras „gyventi“ vaidmeniu, o ne „at-
likti“ vaidmenį paveikė kiekvieną šiandien žinomą vaidybos techniką. Konstantinas Stanislavskis 
buvo rusų aktorius, prodiuseris, režisierius ir Maskvos meno teatro įkūrėjas. Vardas Stanislavskis 
buvo sceninis vardas, kurį jis sau davė 1885 m., kai jam buvo 23 metai ir įžengė į Rusijos sceną. 
Kurdamas savo aktorinę sistemą, jis rašė išsamias pastabas.

Stanislavskio vaidybos technika yra populiariausia vaidybos technika. Tiesą sakant, beveik visi vai-
dybos būdai, kuriuos aktoriai naudoja dabartinėje eroje, buvo išvesti iš Stanislavskio technikų. Jis 
labiau žinomas kaip „metodas”.
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Stanislavskis savo vaidybos techniką kūrė nuo 1888 m. iki mirties 1938 m. Tačiau jas sukūrė Ru-
sijoje ir rašė rusiškai. Daugelis jo pirmųjų pasekėjų Stanislavskio sistemą išmoko iš kitų aktorių, 
kurie mokėsi jo Maskvos meno teatre. Kadangi Stanislavskis nuolat eksperimentavo su naujomis 
idėjomis ir daugelis jo mokinių perėmė jo idėjas ir sukūrė savo mokymų interpretacijas, gali būti 
sudėtinga tiksliai nustatyti, kokie metodai yra sistemos dalis.
Stanislavskio sistema yra technikų, padedančių aktoriams sukurti natūralius pasirodymus, serija. 
XIX amžiaus pabaiga buvo sparčių teatro pokyčių laikotarpis. Tokie dramaturgai kaip Antonas 
Čekovas ir Maksimas Gorkis rašė istorijas apie kasdienius žmones, o ne apie dievus ir karalius. 
Šios naujos istorijos reikalavo naujos vaidybos, kuri parodytų vidinį veikėjo gyvenimą, o ne didin-
gumą.
Stanislavskio kūryba pakeitė aktorių mąstymą apie žmogaus elgesį. Stanislavskis buvo akylas žm-
onių už teatro ribų stebėtojas ir dažnai lyginamas su Froidu, nes abu vyrai pakurstė visuomenės 
vaizduotę apie žmogaus gyvenimą ir sukėlė ginčus bei diskusijas.

Stanislavskis per savo ilgą karjerą sukūrė daugybę aktorių metodų. Nors jo idėjos apie vaidybą ir 
toliau vystėsi visą gyvenimą, išryškėjo kai kurie pagrindiniai principai: 
Magiškasis „Jeigu”: tai turbūt geriausiai žinoma Stanislavskio koncepcija. Jis netikėjo, kad aktoriui 
naudinga (ar net įmanoma) tikrai patikėti, kad surežisuoti įvykiai yra tikrovė. Vietoj to, jis išmokė 
aktorius įsijausti į veikėjų vietą ir pagalvoti, ką jie darytų, jei atsidurtų veikėjo situacijoje. Dėl ste-
buklingo If veikėjo motyvacija tokia pati kaip ir aktoriaus. 
Esamos aplinkybės: visa tai yra veikėjo specifika, bet kokie faktai, kuriuos galite sužinoti iš sce-
narijaus. Tam tikros aplinkybės apima viską nuo veikėjo fono iki istorijos laiko ir vietos bei su-
režisuoto pasaulio struktūros. Nurodytos aplinkybės yra esminės, nes jos lemia, kokius veiksmus 
veikėjas gali atlikti. 
Supertikslas: Supertikslas yra pagrindinė veikėjo motyvacija spektaklyje. Tai yra veikėjo stuburas, 
dalykas, kurio jie nori labiau už viską pasaulyje. Visi aktoriaus tikslai ir veiksmai scenoje turėtų būti 
susiję su šiuo supertikslu. 
Tikslas: Iš esmės tikslas yra atsakymas į klausimą: „Ko nori veikėjas?’’. Geriausias atsakymas į šį 
klausimą yra žaidžiamas veiksmas. Kaip rašo Stanislavskis: „Kiekvienas tikslas turi turėti veiksmo 
užuomazgą”.
Fizinis veiksmas: Stanislavskis mokė, kad aktoriai turi sukurti veikėjo elgesį per konkrečius at-
liekamus veiksmus. Geriausi veiksmai pasiekiami scenoje, pjesės pasaulyje.
Komunija: Įtikėtinas veiksmas spektaklyje turi būti nukreiptas į kitus scenos aktorius, o ne į 
žiūrovus. Kai aktoriai bendrauja vieni su kitais savo veiksmais, spektaklyje pagaunama daugiau 
žmogiškos tiesos nei vaidinant žiūrovams atliekamus veiksmus. 
Emocinė atmintis: Stanislavskis skatino aktorius lavinti gebėjimą stebėti emocines reakcijas ka-
sdieniame gyvenime. Emociniai prisiminimai, sukurti ne scenoje, suteikia aktoriui stiprių jausmų, 
iš kurių galima pasisemti, kai jų personažas scenoje patiria panašias emocijas. 
Potekstė: potekstė yra už puslapio žodžių reikšmės. Norėdami nustatyti potekstę, aktoriai turi 
turėti turtingą vaizduotę, kad nustatytų, kodėl jų personažas ką nors sako ar daro spektaklyje. 
Potekstė skatina spektaklį. „Žiūrovai ateina į teatrą išgirsti potekstės“, – aiškina Stanislavskis. „Jie 
gali skaityti tekstą namuose”. 

Stanislavskis ir jo mokiniai pastebėjo, kad vaidindami spektaklį sutelkdami dėmesį į šias idėjas, 
jie pavaizduotų savo personažus tikroviškiau. Užuot pamaloninę publiką, jų personažai labiau 
rūpinosi bendravimu vienas su kitu scenoje. Aktoriai buvo taip susikoncentravę į veikėjo vidinį 
gyvenimą, kad neturėjo laiko būti pernelyg „teatralizuoti”.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

81

5.6.2. Dance methodology
Kūrybinis šokis tai šokio forma, jungianti judesio meistriškumą su išraiškos meniškumu. Šis mei-
striškumo ir meniškumo derinys, o ne dviejų atskyrimas, daro kūrybinį šokį tokį galingą. Dažnai 
žmonės kūrybinį šokį vertina kaip veiklą, kurioje dalyvauja tik vaikai, per maži mokytis vadinamojo 
„tikro šokio“. Tačiau kai šokis sujungia įgūdžių ugdymą ir saviraišką, iš to gali pasimokyti kiekvie-
nas. (-Anne Green Gilbert, Kūrybinių šokių centro (Sietlas) įkūrėja)

Kūrybinis judėjimas apibrėžiamas kaip būdas žmonėms išreikšti save per šokį ir muziką, siekiant 
sužadinti vaizduotę. Nors kūrybinio judesio užsiėmimai dažnai siejami su teatro pastatymais kaip 
būdas praplėsti vaikų protą, šiais laikais daugelis suaugusiųjų, ypač vyresnio amžiaus, džiaugiasi 
šia koncepcija. Šokio įgūdžiai sujungia fizinius įgūdžius su protiniais įgūdžiais, taip pat siūlo socia-
linę sąveiką, o kūrybinis judėjimas grindžiamas tuo ir prideda asmeninę išraišką.

Kalbant apie kūrybinių judesių ir šokio įgūdžių ugdymą, šiuolaikinis šokis, taip pat žinomas kaip 
šiuolaikinis šokis, yra beveik vienas iš auksinių standartų. Šis šokis pabrėžia atsipalaidavimą ir 
laisvę kaip savo skiriamuosius požymius. Pažvelkime į keletą skirtingų šiuolaikinio šokio technikų.

Vienas iš labiausiai paplitusių yra „Release Technique“, kurio metu šokėjas tiesiogine prasme išlais-
vina nepageidaujamą įtampą kūrybingai judant ir šokdamas. Kitas šiuolaikinio šokio metodas yra 
žinomas kaip Body Mind Centering (BMC), kuris įtraukia jogą į judesius ir šokio rutiną. Jis taip 
pat gali naudoti pratimų kamuoliukus ir gilaus kvėpavimo metodus. Kontaktinė improvizacija, 
labiau atitinkanti pasirodymą, yra technika, kurią taikydami du šokėjai palaiko dialogą arba pokal-
bį vienas su kitu judėdami, nepaisydami išorinės šokio išvaizdos.

Taip pat yra Feldenkrais metodas, kuris yra sistema, didinanti sąmoningumą judant. Tai apima 
mąstymą, jausmą, jutimą ir judėjimą bei šokėjo savęs įvaizdį. Nors, taip sakant, nėra neteisingų 
judesių, yra judesių, kurie atlieka tam tikras funkcijas.

Yra daugybė šokių rūšių (baletas, džiazas, modernus, stepas, hip-hopas ir kt.). Kūrybinis šokis 
yra šiuolaikinis. Tai nesusiję su konkrečia technika, o su visų šokių stilių sinteze. Tai suteikia 
kiekvienam galimybę susikurti savo šokėjo asmenybę ir kurti choreografiją tyrinėjant 
Šokio elementus: erdvę, laiką, jėgą ir kūną. Šiuos 4 elementus galima išplėtoti į daugybę 
sąvokų, tokių kaip kryptis, lygis, vieta, greitis, ritmas, energija, svoris, formos, santykiai ir 
t.t. Kūrybinio šokio mokytojas nemoko technikų, susijusių su skirtingais šokio stiliais, o dau-
giau šių pagrindinių sąvokų.

Kūrybinis šokis yra konceptualus požiūris, kuris tuo pačiu metu lavina techninius ir kūrybinius 
įgūdžius tyrinėjant judesį.

Kiekvienos pamokos dėmesys sutelkiamas į sąvokas, kurias reikia ištirti.
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5.6.2. GEROJI PRAKTIKA
5.6.1. FHOFIJ – kova su HOmofobija už visa apimantį darbą

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Reikalingos priemonės

Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Dalyvių skaičius

Competencies
and skills

Giolli cooperative

Italija, Slovėnija, Graikija

savęs priėmimas

18-29 metų amžiaus YP, YW, pedagogai, darbdaviai ir politikos for-
muotojai

Nuo 2016-01-11 iki 2018-10-31

-

Teatras

įvairios

Aktyvus klausymasis

Rūpinimasis kitais

Lygybė, lyčių lygybė

įtraukimas

Zmonių teisės

Projektu buvo siekiama kovoti su LGBTI asmenų diskriminacija darbo vietoje.
Jame buvo ištirti 5 skirtingi metodai, tinkami šiam tikslui, be kita ko, engiamųjų teatras, atkaklumas, Loesje.
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Dalyvių atsiliepimai

Daugiau
informacijos

Rezultatai

Patobulinti 5 metodų įgūdžiai ir jų tarpusavio ryšys bei internaciona-
lizavimas yra pagrindinis poveikis dalyviams ir organizacijoms part-
nerėms.
Jautrumo HHRR ir LGBTI įtraukčiai sklaida paveiks pagrindines suinte-
resuotąsias šalis ir piliečius.
Vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygiu buvo siekiama stiprinti tinklą ir 
bendradarbiavimą bei paveikti su LGBTI susijusią politiką

Remiantis 5 konkrečiais metodais:
1. Boalo engiamųjų teatras
2. Socialiai besikeičianti multimedija
3. Kūrybinio rašymo metodas „Loesje sukurtas"
4. Atkaklumo lavinimas
5. Apmokymai prieš gandus

-

https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Ite-
mid=108
https://www.youtube.com/watch?v=qTA1b4rlTXI
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcb-
VXKU0cHuAB4q



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

84

5.6.2. SUSISIEKIMAS

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

PST - Priestor Sucasneho Tanca

Slovakija

savęs priėmimas

18-29 metų jaunimo darbuotojai

Kontaktinė improvizacija (šokis/teatras)

2019-01-18 - 2019-01-26

26

muzika/muzikos instrumentai/judesio erdvė

aktyvus klausymasis

sąmoningumas kitų atžvilgiuįtraukimas

Kontaktinė improvizacija (CI) yra šokio forma, pagrįsta spontanišku bendravimu tarp judančių 
kūnų, kurie liečiasi fiziškai. Pagrindinis dėmesys skiriamas davimui ir gavimui, kūno svorio mai-
nams tarp šokėjų. Dialogas – tai laisva improvizacija, mokantis klausytis, bendrauti neverbališkai, 
atrandant save kelyje.
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Dalyvių
atsiliepimai

Daugiau
informacijos

Rezultatai

Praktikuodamiesi jaunimo darbuotojai sužinojo, kas yra kontaktinė 
improvizacija; kaip didinti supratimą apie savo asmeninį tobulėjimą 
per ryšį su savo kūnu gilesniu lygmeniu; Kontaktinės improvizacijos 
pratimų rinkinys, kurį galima pritaikyti savo organizacijose; sukūrė 
naujus būdus, kaip kontaktinę improvizaciją galima pritaikyti darbui su 
jaunimu, susiejant ją su tokiomis sąvokomis kaip įtraukimas, konfliktų 
valdymas, tvarumas, lyderystė, gilus bendravimas ir kūrybiškumas.

https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_
Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_
mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl-
0zA-Jy4fPSqcV
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/get-in-touch.6740/

https://brnoconnected.cz/en/get-in-touch-slovakia-winter-2019/
https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slo-
vakia/
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5.6.3. VERFLÜCHTIGUNG

Organizacijos pavadinimas

Šalis

Tikslinė grupė

Veiklos tipas

Veiklos laikas

Dalyvių skaičius

Trumpas gerosios praktikos aprašymas

Reikalingos
priemonės

Kompetencijos 
ir įgūdžiai

SOMMERBLUT Kulturfestival, ZAK – Zirkus and Artistikzentrum

Vokietija

komunikacija

jaunieji Vokietijos ir tarptautiniai šokėjai, aktoriai, muzikantai, daininin-
kai, naujojo cirko, šnekamosios kalbos ir žiniasklaidos artistai

muzika, šokis, drama, akrobatika, video menas ir sakytinis žodis

2013-05 - 2014-12

20

Įvairi

žmonių įvairovė

sąmoningumas kitų atžvilgiu

bendros socialinės vertybės

įtraukimas

pagarba

Šokio teatro projektas „Verflüchtigung“ tyrinėja svetimą, kitokį, bendrą, atskirtį ir normalumo 
ilgesį. Šie klausimai buvo kaip padidinamasis stiklas 20 menininkų su negalia ir be jos iš visos 
Europos ištirti galimybes ir sunkumus, kuriuos sukelia įtraukimas ir socializacija.
Projekte buvo nagrinėjamos įtraukimo ir socializacijos procesų galimybės, sunkumai ir užburtum-
as.
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Dalyvių atsiliepimai

Daugiau
informacijos

Rezultatai

Savo išraiškos formų, tokių kaip muzika, šokis, drama, akrobatika, 
videomenas ir žodinis žodis, įvairove ansamblis parodo, kaip galima 
sukurti bendrumą nepaisant didėjančių skirtumų. Kurčia čekų akroba-
tė, aktorė invalido vežimėlyje, ispanų vaizdo menininkė ir argentinietė 
vibrofonininkė įveikė visas kliūtis ir sukūrė sintezės kūrinį: Galų gale, 
prieinamumas yra pirmasis žingsnis į įtraukią visuomenę – ir jis turi 
prasidėti kiekvieno žmogaus prote.

Kritiškai pažvelgta į politikos keliamus pavojus ir socialinės transformacijos pinkles; Jame buvo 
nagrinėjamas nekalbumas, kurį sukelia diskusijos dėl įtraukimo, bendri tabu, mūsų žmogiškumo 
samprata ir tapatybės ieškojimas.

https://vimeo.com/488949821

https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung/
https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung-can-there-be-identi-
ty-without-otherness/
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5.7. TIPS OF IMPLEMENTATION
Apšilimas: pradėkite nuo apšilimo. Pradėti kūrybinių šokių klasę – tarsi atverti duris saviraiškai. Svar-
biausia, kad dalyviai jaustųsi patogiai ir būtų pasirengę tyrinėti su pasitikėjimu. Apšilimas vyksta ramioje 
atmosferoje, kuri pereina nuo nejudrumo iki kiekvienos kūno dalies judėjimo arba nuo greito viso kūno 
pabudimo iki laipsniško dinamiško judėjimo. Šis apšilimas susijęs su energijos, raumenų pajėgumų ir 
stambiosios motorikos lavinimu.

KONCEPCIJŲ TYRINIMAS-TAIKYMAS / KEITIMASIS IR REFLEKSIJA: Šokio užsiėmimo metu impro-
vizuodami, bet rėmuose tyrinėkite sąvokas, susijusias su šokio elementais (erdvė, laikas, jėga ir kūnas). 
Visi „šokių žaidimai“ yra į studentą orientuotas darbas, kuriame dalyviai gali laisvai tyrinėti kiekvieną kon-
cepciją savo judesiu, dirbdami individualiai arba su kitais. Tarp kiekvieno tyrinėjimo mes kalbame apie 
tai, ką atradome, kokių idėjų turėjome, kokias idėjas norėtume išlaikyti ir ką būtų puiku tobulinti kartu. 
Po kiekvieno apmąstymo atidžiau pamąstykite, ką dalyviai nusprendė.

KŪRIMAS/CHOREOGRAFIJA: Pabaigoje dalyvių prašoma sukurti mažą judesio kūrinį iš to, ką išmoko. 
Tai vėlgi improvizacija paremtas šokis, tačiau tuo metu dalyviai sužino daugiau apie šokio koncepcijas ir 
gali šokti kitaip, pasirinkdami daugiau judesių. Jie gali pasirodyti prieš publiką.

ATŠALIMAS/ATSIPALAIDAVIMAS: Pamoką visada užbaigiame ramiu atsisveikinimo šokiu, kad išlais-
vintume kūno įtampą ir atsivėsintume.
Kūrybinis šokis dažnai gali būti laikomas įvadu į būsimą visų šokio technikų tyrimą. Tiesa, per 
kūrybinį šokį žmonės gali išmokti šokio pagrindų ir išsiugdyti daugybę įgūdžių, kurie jiems pravers ki-
tuose šokių užsiėmimuose. Tačiau kūrybinis šokis taip pat yra savarankiškas šokis. Dėl savo konceptua-
laus požiūrio jis kiekvienam suteikia galimybę tyrinėti judesį kaip nuostabų išraiškos būdą. Kūrybinis 
šokis – tai visų stilių šokis, vienijantis, kuris tiesiog natūraliai suartina žmones, jaunuolius ir suaugusius 
per judesio kalbą.

PAAIŠKINKITE POKYČIŲ POREIKĮ: Aiškus bendravimas yra būtinas, kad mokymosi procesas pra-
sidėtų ir būtų prasmingas. Pristatydami naujas sąvokas paaiškinkite, kodėl pakeitimas buvo būtinas, 
kokius tikslus tikitės pasiekti ir kokią naudą šios naujos koncepcijos duos dalyviams. Kai paaiškinate, 
kodėl buvo priimtas sprendimas (ypač tai, kas daro didelę įtaką kasdienei dalyvių darbo eigai), labiau 
tikėtina, kad dalyviai supras pakeitimo poreikį ir už tai atlieps. Pabrėžkite šios praktikos teikiamą vertę 
organizacijai ar komandai ir susiekite jas su savo bendrais neformalaus ugdymo tikslais. Jaunimo dar-
buotojai ir jaunuoliai turėtų būti įtraukti į meną, kad galėtų imtis veiksmų socialiniam poveikiui sukurti.

PATEIKITE, KAIP MENAS TAMTA POLITINIU AKTU: Įsitikinus, kad visi dalyviai supras pokyčių svarbą, 
būtina aptarti, kaip to būtų galima pasiekti. Svarbu pabrėžti, kad menas gali būti ir politinis veiksmas, 
vedantis į pokyčius. Tiek menas, tiek politika yra kasdienio gyvenimo dalis, todėl tam tikros pastangos 
gali suvienyti šias sritis ir užtikrinti darnų bendradarbiavimą.

SKATINKITE MĄSTYTI UŽ DĖŽĖS RIBŲ: Neįprastas mąstymo būdas yra galimas būdas apsvarstyti pa-
saulines problemas. Tai gali prasidėti nuo asmeninio kasdienio gyvenimo įvertinimo. Palaipsniui perei-
nant prie nedidelei žmonių grupei žinomų bėdų, o vėliau prie iššūkių, su kuriais susiduria visas pasaulis, 
galima išmokti veikti kryptingai. Netikėtos idėjos gali tapti puikia mokymosi medžiaga MOOC.

BŪKITE AIŠKUS SĖKMĖS METRIKAI: kai jūsų žmonės supranta prizo dydį ir jų indėlio svarbą, jie yra 
labiau motyvuoti siekti norimų rezultatų. Visi turėtų įsivaizduoti tą patį dalyką ir turėtų žinoti, kaip tai 
pasiekti. Jaunų žmonių sutelkimas tyrinėti ir mokytis panaudoti meną kuriant socialinius pokyčius – tai 
pagrindinis tikslas ir sėkmės išraiška.

Įtraukite VISUS: įsitikinkite, kad visi supranta, ką įgyvendinate, kad jie žino savo vaidmenį. Dar kartą 
būkite atviri atsiliepimams ir bendradarbiaukite su visais. Užtikrinti, kad visi dalyviai turėtų lygias galimy-
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bes dalyvauti procese.

Skaitmeninimo įrankiai
bendravimo programėles tapo įprasta ne tik diskutuoti apie idėjas, svarstyti jų įgyvendinimą, 
bet ir veikti: vyksta dainavimo repeticijos, šokių pasirodymai, pristatomi spektakliai. Tai suteikia ga-
limybę didesniam žmonių ratui ne tik pažinti scenos meną, bet ir išbandyti save jame. MOOC kursai 
yra dar viena galimybė suteikti daugiau žmonių sužinoti plačiau apie meną ir įtraukti juos į savo 
kasdienį gyvenimą.

Facebook/Messenger
Visame pasaulyje plačiai naudojama Facebook platforma tinka scenos menams. Visų pirma, 
daugelis paslaugų yra nemokamos, įskaitant vaizdo skambučius. Taigi galima ne tik repetuoti pasi-
rodymus grupės viduje, bet ir pristatyti kūrinį žiūrovams. Suinteresuotus žmones taip pat nesunkiai 
galima pasiekti per šią platformą.

Išsamios instrukcijos, kaip naudotis šia platforma: https://www.wikihow.com/Use-Facebook

MsTeams
MsTeams yra viena iš populiariausių platformų, siūlančių vaizdo skambučius daugeliui žmon-
ių. Tai puiki terpė tiesiogiai transliuoti laidas. Vienintelis iššūkis – auditorija turi būti renkama kitais 
kanalais.

Išsamios instrukcijos, kaip naudotis šia platforma: https://support.microsoft.com/en-us/office/
get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12

Zoom
„Zoom“ platforma išpopuliarėjo įvairiose srityse – tiek profesiniuose reikaluose, tiek kasdienėje 
socialinėje veikloje. Zoom gali padėti ne tik palaikyti ryšį su draugais užsienyje, bet ir ... transliuoti 
spektaklį!

Išsamios instrukcijos, kaip naudotis šia platforma: https://learn-zoom.us/show-me
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Rašymo dirbtuvės – Kas yra slamas? https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
Kas yra poezijos slemas? https://youtu.be/BSSf9k8zo4k
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Kas yra naujųjų medijų menas? Naujųjų medijų meno apibrėžimas ir istorija (MasterClass Staff, Ed.) 
MasterClass.
https://www.masterclass.com/articles/new-media-art-guide#what-is-new-media-art
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START Įgalinimo skaitmeninė mokymo programa yra vadovas, skirtas padėti jaunimo dar-
buotojams ES įtraukti jaunimą į socialinę įtrauktį ir dalyvauti kuriant tvarią visuomenę (susijusią 
su pasaulinėmis problemomis), plėtojant su menais susijusią veiklą.. 

Per šią mokymo programą sužinojote apie įvairius menus, socialinius pokyčius ir santykius su 
jaunimu.

Kad galėtumėte naudoti šią mokymo programą ir naudoti meną veikloje, skirtoje informuoti 
apie pasaulines problemas, IO2 – skaitmeniniai socialinių pokyčių turai suteiks jums visą 
turinį, kurį turite žinoti, kad galėtumėte imtis veiksmų.

Naudodami šį naują įrankį grįšite prie socialinių pokyčių, socialinio meno, skaitmeninių 
kampanijų, taip pat prie globalių iššūkių, tokių kaip žmogaus teisės, socialinės normos, tvarūs 
socialiniai pokyčiai, lyčių vaidmenys, aktyvizmas ir pilietis žiniasklaidoje... mąstymas už dėžutės 
ribų ir kaip menas tampa politiniu aktu.

Išvada


