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Projekto santrauka 
Projektu „Artability+“ buvo siekiama pasiūlyti mokymo galimybes, kurios leistų suaugusiems asmenims su
negalia pagerinti savo socialinį dalyvavimą, įgyvendinant menines veiklas ir (arba) vartojant kultūrą
bendruomeninėje aplinkoje. Šiuo tikslu projekto mokymo programoje buvo numatyta ne tik mokymosi
galimybės, orientuotos į meninę sritį, bet ir visa apimantis mokymasis, skirtas neįgaliųjų savarankiškumo
didinimui, kad kiekvienas dalyvis pasiektų konkrečius aptartus tikslus.
Projektui keliami uždaviniai: 
 - sukurti ir parengti mokymo programą, orientuotą į meninių technikų mokymą ir mokymąsi, įtraukiant
žmonių su negalia asmeninio savarankiškumo skatinimą.
- įgyvendinti mokymo programą įtraukiant vidutiniškai 12 dalyvių iš kiekvienos projekte dalyvaujančios
šalies.
 - siekti pokyčio, kad žmonės su negalia pereitų iš segreguotos aplinkos į bendruomeninę aplinką.
Pagrindinis apčiuopiamas šio projekto rezultatas yra intelektualinio produkto, pagrįsto mokymo turinio
kūrimu, parengimas ir įgyvendinimas. Rezultatai ir novatoriški, ir perkeliami tiek kitiems neįgaliųjų
sektoriuje dirbantiems subjektams, tiek kitiems subjektams, dirbantiems su žmonėmis, atsidūrusiais
socialinėje rizikoje. Reikia pažymėti, kad dalį šio turinio sukūrė asmenys, turintys negalią, kurie dalyvavo
viso projekto metu ir vadovavo procesui, kad projekto rezultatai būtų geriau pritaikyti prie realių dalyvių
poreikių.
Tarp mokymų turinio buvo sukurtas turinys, susijęs su meninėmis technikomis, kaip sukurti nebrangius
paramos produktus, kad būtų užtikrintas prieinamumas, kaip surengti parodą ir kaip jai vadovauti, taip pat
metodinis vadovas, apimantis, kaip dirbti su aspektais, susijusiais su žmonių su negalia įgalinimas, kaip
skatinti jų savarankišką vystymąsi, pagrindinės veiksmų kryptys su aplinka ir viskas, kas susiję su
mokymo proceso vertinimu.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sudaryta metodinė medžiaga apie įvairias menines technikas,
naudojant nebrangias, kiekvienam prieinamas priemones. Taip pat parengta informacija, kaip surengti
parodą ir kaip joje būti gidu. Sukurtos metodinės gairės, kaip dirbti su asmenų, turinčių negalią, įgalinimu,
kaip skatinti jų savarankiškumą.

Autoriai



PRISTATYMAS



1.1 
Įžanga



Menas su visa savo įvairove yra esminė mūsų visapusiško vystymosi dalis.
Šiandien meno ir kultūros formuojami įgūdžiai, vertybės ir elgesys yra svarbesni
nei bet kada anksčiau.

Kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir išradingi problemų sprendimo įgūdžiai ugdo
ištvermę, skatina ir vertina kultūrų įvairovę bei saviraiškos laisvę, ugdo inovacijas
ir kritinio mąstymo įgūdžius. Menas, kaip dialogo aukščiausia prasme priemonė,
skatina socialinę integraciją ir toleranciją daugiakultūrėse ir tarpusavyje
susijusiose visuomenėse.

Menas mus suartina. Paveikslas, dirbinys, senovinis muzikos kūrinys daug
pasako apie civilizacijų istoriją ir jas siejančius ryšius. Jis padeda pajusti ir
suprasti, kas sieja žmoniją jos kultūrų ir išraiškos formų įvairovėje, taip
prisidėdamas prie mūsų šviesios ir tvarios ateities.

Tokį supratimą apie meną galima įgyti nuo ankstyvos vaikystės ir ugdyti visą
gyvenimą. Meninis ugdymas yra raktas į kartų, galinčių iš naujo atrasti pasaulį,
kurį paveldėjo, formavimą. Jis palaiko kultūrinės tapatybės gyvybingumą,
pabrėždamas jos sąsajas su kitomis kultūromis ir taip prisidėdamas prie bendro
paveldo kūrimo. Jis padeda formuoti tolerantiškus ir dinamiškus piliečius mūsų
globalizuotam pasauliui.

Šis projektas parengtas įsitikinus, kad kūrybiškumas, menas ir mokymasis iš jo
padeda kurti klestinčią ir taikią visuomenę.



1.2 
Visų žmonių teisė į meninį

ir kultūrinį švietimą



Kultūra ir menas yra pagrindinės visapusiško ugdymo, kuris suteikia galimybę visapusiškai tobulėti,
sudedamosios dalys. Todėl meninis ugdymas yra visuotinė teisė visiems besimokantiesiems,
įskaitant tuos, kurie dažnai neturi galimybės mokytis, pavyzdžiui, imigrantus, kultūrines mažumas ir
neįgaliuosius. Dalyvaudami meninėje veikloje neįgalieji (t. y. žmonės, turintys ilgalaikių fizinių,
psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų) gali reikšmingai prisidėti prie savo bendruomenės gyvenimo,
padėti atsisakyti senų stereotipų apie negalią ir kurti kultūrą, kuri iš tiesų atitiktų visų žmonių
poreikius.

Šios idėjos atsispindi žemiau pateiktuose teiginiuose apie žmogaus teises:
 

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

22 straipsnis
„Kiekvienas žmogus, kaip visuomenės narys, (...) turi teisę į ekonominių, socialinių ir kultūrinių
teisių, būtinų jo orumui ir laisvam asmenybės vystymuisi, įgyvendinimą“.

26 straipsnis
Švietimas turi būti nukreiptas į visapusišką žmogaus asmenybės vystymąsi ir pagarbos žmogaus
teisėms bei pagrindinėms laisvėms stiprinimą. Jis skatina visų tautų, rasinių ir religinių grupių
tarpusavio supratimą, toleranciją ir draugystę bei remia Jungtinių Tautų veiklą, skirtą taikai išsaugoti.

27 straipsnis
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime, mėgautis
menu ir dalytis mokslo pažanga bei jos teikiama nauda.

Visi žmonės turi kūrybinį potencialą. Menai suteikia mums aplinką ir praktiką, kurioje besimokantysis
dalyvauja kūrybiniuose išgyvenimuose, procesuose ir tobulėjime. Tyrimų duomenimis, kai
besimokantis asmuo susipažįsta su meniniais procesais ir gauna išsilavinimą, į kurį įtraukiami jo
paties kultūriniai aspektai, tai skatina jo kūrybiškumą, iniciatyvumą, vaizduotę, emocinį intelektą, be
to, suteikia jam gebėjimą kritiškai mąstyti, suvokti savo savarankiškumą ir veiksmų bei minties
laisvę. Ugdymas per meną taip pat skatina pažintinę raidą, o mokymosi būdas ir turinys labiau
atitinka šiuolaikinės visuomenės, kurioje gyvena ugdytiniai, poreikius. 

Kaip atskleidžia daugybė literatūros šaltinių, menų pažinimas ir supratimas bei ugdymas leidžia įgyti
unikalių požiūrių į įvairius dalykus, kurių neįmanoma įgyti kitais švietimo būdais. Menas praturtina
mūsų gyvenimus nesuskaičiuojamais dalykais, nes kiekvienas gali iš jo gauti naudos: žmonės, kurie
jį kuria, žmonės, kurie nusprendžia žavėtis jo grožiu, arba kiti, kurie jį vertina dėl jo abstraktumo ir
tiesos.

Kad piliečiai galėtų visapusiškai dalyvauti kultūriniame ir meniniame gyvenime, jie turi palaipsniui
išmokti suprasti, vertinti ir patirti menines išraiškas, kuriomis kiti žmonės, paprastai vadinami
„menininkais“, tyrinėja ir dalijasi savo idėjomis apie įvairius egzistencijos ir gyvenimo aspektus.
Kadangi svarbiausias tikslas yra suteikti visiems žmonėms lygias kultūrinės ir meninės veiklos
galimybes, meninis ugdymas turėtų tapti privaloma švietimo programų dalimi.

Be to, meninis ugdymas yra ilgalaikis procesas, todėl jis turėtų būti sistemingas ir plėtojamas
daugelį metų. Žmonės, kurie dalyvauja menų kursuose, gauna naudos ir platesniu požiūriu; tai



padeda jiems tobulėti tiek asmeniniu, tiek akademiniu lygmeniu, nes lavina bendruosius įgūdžius,
pavyzdžiui, žodyną, raišką, rašymą. Šios išvados pabrėžia meno vertę ir jo teigiamą poveikį visiems
žmonėms. 

Galiausiai daugeliui žmonių kultūros pramonė (pvz., leidyba, muzika, kinas, televizija ir t.t.) ir
kultūros įstaigos (pvz., muziejai, muzikos salės, kultūros centrai, meno galerijos ir teatrai) yra vartai į
kultūros ir meno pasaulį. Meninio ugdymo programos gali padėti žmonėms atrasti kultūros industrijų
ir institucijų siūlomą kultūros saviraiškos įvairovę ir kritiškai į ją reaguoti. Savo ruožtu kultūros
industrijos yra šaltinis pedagogams, norintiems įtraukti menus į ugdymą. 

 



1.3 
Neįgalieji, kultūra ir menas



1.3.1

Įžanga



Įvairovė pasireiškia politinėje, ekonominėje, socialinėje, etninėje, kultūrinėje ir visų pirma biologinėje
srityse. Pasaulį suvokiame lygindami, o tai yra procesas, iš kurio gimsta lygybės ir skirtingumo
sąvokos. Prie šio paprasto skirstymo proceso prisideda etiniai vertinimai, tokie kaip gėris ir blogis,
kurie formuoja visuomenės moralę. Taigi asmeninį ir socialinį subjektų identitetą formuoja pozityvus
ir negatyvus kultūrinis (išmoktas) skirtumų suvokimas. 

Kas nutinka, kai mūsų suvokimo dėmesio centre yra skirtumai? Kas atsitinka, kai tas skirtumas
suvokiamas kaip kažkas neigiamo? Per visą žmonijos istoriją iki pat šių dienų žmonės su negalia
buvo ir yra klasifikuojami ir išskiriami remiantis kriterijais, kurie orientuoti į skirtumų pastebėjimą.
Žiūrėjimas į skiriamąjį požymį neleidžia į žmones žiūrėti kaip į visumą, jų tapatybę supaprastinant iki
paprastos etiketės.

Šioje įvairovės šventėje, į kurią pasinėrėme švęsdami renginius, atskleisdami tam tikrus požiūrius ir
vadovaudami projektams, socialinės atskirties šmėkla neišnyko. Ji tiesiog mažiau matoma. 

Visuomenės atsakomybė už asmenis ir grupes, kuriuos ji išskiria, įkvepia piliečius, institucijas ir
kitus dalyvius imtis veiksmų socialinei integracijai skatinti. Ši visapusiška integracija yra sudėtingas
procesas, apimantis mūsų supratimo apie žmonių įvairovę pokytį, įpročių keitimą ir jausmų ugdymą.



1.3.2

Įvairovės paradigmos kaita



Buvimas, dalyvavimas, pilietiškumas.

 
Pastarųjų dviejų šimtmečių socialiniai judėjimai priartino mus prie visuomenių, kuriose pripažįstama,
kad jų nariai turi siekti lygių galimybių ir pilietinių, ekonominių bei socialinių teisių. Nepaisant to,
žmonės su negalia (sutrikimais) buvo ir yra nelygiavertė grupė kitų piliečių atžvilgiu ir dažnai patiria
diskriminaciją dėl savo išskirtinumo.

2006 m. priėmus Neįgaliųjų teisių konvenciją, neįgaliųjų integracija į visuomenę yra ne tiek
standartizavimo, kiek teisių klausimas. Nepaisant to, kad daugelis šalių politiniu lygmeniu ratifikavo
šią konvenciją, o teoriškai viešojo administravimo institucijos ir socialiniai subjektai savo kalbose
pasisako apie integraciją, praktiškai daugelio neįgaliųjų teisės dažniausiai yra pažeidžiamos.
Remdamiesi erdvių, kuriose šie piliečiai gyvena savo kasdieniame gyvenime, analize, galime
apytikriai nustatyti, kaip šie žmonės realiai gyvena, dalyvauja ir priklauso savo bendruomenei:

Buvimas

Neįgalieji priklauso tam tikroms tarnyboms, kuriose praleidžia didžiąją savo gyvenimo dalį. Tai
reiškia, kad jie beveik negyvena bendruomenėje. Todėl pagrindinė problema, su kuria susiduria
socialiniai ir kultūriniai subjektai, yra ta, kad sutrikusio intelekto ar raidos sutrikimų turintys asmenys
yra piliečiai, kurie beveik nedalyvauja bendruomeninėje veikloje. Norintiems naudotis meninėmis
priemonėmis taikomi tam tikri apribojimai. Teptukai, pieštukai, drobės ir muzikos instrumentai gali
būti pritaikyti visiems. Menas yra besąlygiškas, ir jei bendruomenė prisidės kuriant saugią erdvę,
žmonės su negalia galės laisvai išreikšti save be fizinių, socialinių ar elgesio apribojimų. Kai
neįgalieji skatinami kurti meną, jie jaučiasi galintys būti naudingi bendruomenei, o tai skatina juos
dalyvauti visuomenės gyvenime.
 
Dalyvavimas

Dalyvavimas bendruomenės gyvenime yra gyvybiškai svarbus sveikatai ir gerovei, nes stiprina
priklausymo jausmą, plečia socialinės paramos tinklus ir užtikrina galimybes. Neįgaliųjų judėjimo ir
dalyvavimo laisvalaikio veikloje (fizinėje, socialinėje ir kultūrinėje), švietimo ir užimtumo srityse lygis
yra žemesnis nei žmonių be negalios; tai turi įtakos jų gerovei ir kasdienėms galimybėms. Kai
neįgalieji dalyvauja bendruomenės gyvenime, jie susiduria su fizinėmis, jutiminėmis,
psichologinėmis ir kognityvinėmis kliūtimis. Vienas iš pavyzdžių - muziejai ir meno centrai, kurie nori
būti prieinamesni ir kurti erdves bei veiklas atsižvelgdami į įvairią auditoriją.

Pilietybė

Neįgaliųjų pilietinės teisės pažeidžiamos dėl to, kad jiems taikomi psichikos negalios modeliai ir kad
jie priklauso nuo konkrečių paslaugų, teikiamų neįgaliesiems, modelių. Be to, bendruomenės
paslaugoms kyla kliūčių, dėl kurių jos tampa neprieinamos. Tokia padėtis reiškia, kad dauguma
neįgaliųjų neturi realios narystės visuomenėje, nes jų teisė lygiomis sąlygomis dalyvauti
bendruomenės gyvenime ir naudotis visateisiu pilietiškumu yra apribota.
 



1.3.3

Neįgaliųjų teisių konvencija



Tarptautinė neįgaliųjų teisių konvencija yra tarptautinė sutartis, kuria ginamos neįgaliųjų teisės. 2006
m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė Tarptautinę neįgaliųjų teisių
konvenciją (JT neįgaliųjų teisių konvencija). Po kelių mėnesių, t. y. 2007 m. kovo 30 d., prasidėjo
dokumentą pasirašiusių šalių parašų rinkimo ciklas.

Iš viso dokumentą pasirašė 82 šalys.

JT neįgaliųjų teisių konvencijos patvirtinimas yra ilgalaikis ir nuolatinis neįgaliųjų asociacijų judėjimo
reikalavimas, pateiktas tarptautinėms institucijoms siekiant, kad visuomenė apskritai pripažintų
neįgaliųjų ir jų šeimų siekius, reikalavimus ir rūpesčius. 

Pastaruoju metu negalią suprantant kaip medicininį modelį, kai prie grynai sveikatos ir gerovės
aspektų prisidėjo ir labdaringo pobūdžio samprotavimai, buvo įveiktas žmogaus teisių koncepcija
pagrįstas modelis, kuriame akcentuojamos lygios galimybės ir nediskriminavimas, o neįgalusis
pripažįstamas teisių turėtoju.

Neįgalieji yra subjektai, piliečiai, turintys teises, kurie dalyvauja ir yra atsakingi, kurie pilnai ir
visapusiškai rūpinasi savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu. Šį paradigmos pokytį, kurį stebime
negalios srityje, didele dalimi lėmė neįgaliųjų asociacijų judėjimo vaidmuo. Jungtinių Tautų
konvencija yra geras to įrodymas, kaip matyti iš 2002 m. pradėto proceso, kuriame dalyvavo įvairių
administracijų atstovai ir pilietinė visuomenė, kad aptartų, pasiektų bendrą sutarimą ir parengtų
tarptautinės konvencijos su Jungtinių Tautų antspaudu projektą.

Neabejotina, kad priėmus teisiškai privalomą tarptautinį dokumentą, kuriuo būtų ginamos neįgaliųjų
teisės, bus sukurtas teisinis pagrindas, kurio reikia, kad neįgaliųjų socialinė grupė, šiuo metu vis dar
patirianti įvairialypę diskriminaciją, pagaliau turėtų teisinį ginklą, įpareigojantį valstybes ir kitus
tarptautinės teisės subjektus ginti jų teises ir laisves. 

Neįgaliųjų konvencija: trumpai tariant, tai dar vienas žingsnis kuriant šį ateities palikimą milijonams
neįgaliųjų, kurie to tikisi ir kuriems to reikia. (Šaltinis: CERMI)

2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke buvo priimta Neįgaliųjų teisių konvencija
ir jos Fakultatyvus protokolas, kurie buvo pateikti pasirašyti 2007 m. kovo 30 d. Buvo gauti 82
Konvencijos ir 44 Fakultatyvaus protokolo parašai bei vienas Konvencijos ratifikavimas. Dar niekada
anksčiau Jungtinių Tautų konvencija nebuvo surinkusi tiek daug pasirašiusiųjų tą dieną, kai ją buvo
galima pasirašyti.

Tai pirmoji išsami XXI a. žmogaus teisių priemonė ir pirmoji žmogaus teisių konvencija, kurią gali
pasirašyti regioninės integracijos organizacijos. Tai reiškia požiūrio į neįgaliuosius „paradigminį
pokytį“.

Konvencija buvo parengta kaip žmogaus teisių priemonė, kurioje aiškiai išreikštas socialinio
vystymosi aspektas. Joje įtvirtinama plati neįgaliųjų klasifikacija ir dar kartą patvirtinama, kad visi
asmenys turintys įvairių rūšių negalią, turėtų galimybę naudotis visomis žmogaus teisėmis ir
pagrindinėmis laisvėmis. Joje paaiškinama ir nurodoma, kaip visos teisių kategorijos yra taikomos
neįgaliesiems, taip pat nurodomos sritys, kuriose reikalingos pataisos, kad neįgalieji galėtų
veiksmingai naudotis savo teisėmis, ir sritys, kuriose šios teisės buvo pažeistos ir kuriose reikia
stiprinti jų apsaugos priemones. (Šaltinis: Jungtinės Tautos)



30 straipsnis apima dalyvavimą kultūriniame gyvenime, pramogas, laisvalaikį ir sportą

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę lygiai su kitais asmenimis dalyvauti
kultūriniame gyvenime ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad neįgalieji:

 (a) turėtų prieigą prie kultūrinės medžiagos jiems prieinamais formatais. 
 
 (b) turėtų prieigą prie televizijos programų, filmų, teatro ir kitos kultūrinės veiklos jiems prieinamais
formatais. 

 (c) turėtų galimybę lankytis kultūros renginių ar paslaugų teikimo vietose, pavyzdžiui, teatruose,
muziejuose, kino teatruose, bibliotekose ir turizmo centruose, ir, kiek įmanoma, galėtų lankyti
nacionalinės kultūrinės svarbos paminklus ir objektus.

2. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi tinkamų priemonių, kad neįgalieji galėtų plėtoti ir
panaudoti savo kūrybinį, meninį ir intelektinį potencialą ne tik savo, bet ir visuomenės labui.  

3. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pagal tarptautinę teisę imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti,
kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymai nesudarytų nepagrįstų ar diskriminuojančių
kliūčių neįgaliesiems susipažinti su kultūrine medžiaga.

4. Neįgalieji lygiai su kitais asmenimis turi teisę į savo specifinio kultūrinio ir kalbinio identiteto,
įskaitant gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą, pripažinimą ir paramą.

5. Siekdamos sudaryti sąlygas neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis dalyvauti pramoginėje,
laisvalaikio ir sporto veikloje, valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų priemonių: 

 a) Skatina ir propaguoja kuo platesnį neįgaliųjų dalyvavimą visų lygių pagrindinėje sporto veikloje. 
 
 b) Užtikrina, kad neįgalieji turėtų galimybę organizuoti, vystyti ir dalyvauti neįgaliesiems skirtoje
sporto ir laisvalaikio veikloje, ir šiuo tikslu skatina teikti tinkamą instruktažą, mokymą ir išteklius
lygiai taip pat, kaip ir kitiems asmenims;
 
 c) Užtikrina, kad neįgalieji turėtų galimybę naudotis sporto, poilsio ir turizmo infrastruktūra;

 d) Užtikrina, kad neįgalūs vaikai turėtų lygias galimybes su kitais vaikais dalyvauti žaidimų, poilsio,
laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant mokyklose vykdomą veiklą. 

 e) Užtikrina, kad neįgalieji turėtų galimybę naudotis poilsio, turizmo, laisvalaikio ir sporto veiklos
organizavimo subjektų teikiamomis paslaugomis.



BENDRAS MOKYMO
PROGRAMOS

TIKSLAS



2.1 
Meno sritys



Pagrindiniai bendravimo elementai yra žodžiai, judesiai, prisilietimai, garsai, ritmai ir vaizdai.
Daugelyje kultūrų išraiškos priemonės, perteikiančios sąvokas ir skatinančios žmones mąstyti,
vadinamos „menu“. Istorijos tėkmėje įvairioms meninės raiškos rūšims buvo suteikiami pavadinimai,
tačiau svarbu atminti, kad nors tokie terminai kaip šokis, muzika, teatras ar poezija vartojami visame
pasaulyje, jų gilioji reikšmė įvairiose kultūrose skiriasi. 

Todėl bet koks meno sričių sąrašas turi būti laikomas pragmatiška klasifikacija, kuri visada kinta ir
niekada nėra vienintelė. Tokį sąrašą galėtų sudaryti scenos menai (šokis, teatras, muzika ir kt.),
literatūra ir poezija, amatai, dizainas, skaitmeninis menas, pasakojimas, paveldas, vaizduojamasis
menas ir galiausiai kinas, fotografija ir žiniasklaida. Šioje mokymo programoje daugiausia dėmesio
skirsime vaizduojamiesiems menams, nors jie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su kitomis
meno sritimis.

Menas turi būti palaipsniui pristatomas žmonėms per meninę praktiką ir patirtį, ir visada turime
nepamiršti, kad reikia vertinti ne tik proceso rezultatą, bet ir patį procesą.



2.2 
Bendras tikslas



Bendrasis šios mokymo programos tikslas ir uždavinys - suteikti kūrybinės patirties asmeniniam
tobulėjimui, sukurti erdvę eksperimentams, vaizduotei ir saviraiškos laisvei, kurioje sprendimų
priėmimas skatinamas pasitelkiant vizualiuosius menus kaip strategiją.  

Siekiama teikti pirmenybę kūrybiniam procesui, grindžiamam meninėmis technikomis, kad praktiškai
susiformuotų teigiamos nuostatos ir emocijos, būtų ugdomi psichomotoriniai ir sensoriniai įgūdžiai,
tobulinama kalbinė kompetencija, taip pat gebėjimas įsivaizduoti ir atkurti tikrovę, reprezentacija,
mąstymas, atmintis, abstrakcija ir apibendrinimas, kalba ir kūrybiškumas, ugdomas
nepriklausomumas, savarankiškumas, psichologinis pajėgumas ir savimonė. Kartu menas padeda
žmonėms kurti ir įtvirtinti socialinę savimonę. Žmonės su negalia dalijasi bendra patirtimi,
pasakodami savo išgyvenimus ir istorijas, o tai padeda jiems tobulėti ne tik individualiu, bet ir
socialiniu lygmeniu. Galiausiai, menas gali tapti gyvenimo, orientuoto į tikslą, atspirties tašku; jis gali
tapti savęs ieškojimo, saviraiškos tikslu ir meninio polėkio kibirkštimi, kuri lydės visą gyvenimą.

Šiame procese bus vertinamas dalyvių apsisprendimas, galimybės ir gerovė, stengiantis į kolektyvą
nežiūrėti globaliai, o veikiau kaip į grupę asmenų, turinčių įvairių gebėjimų ir kuriems reikia didesnės
ar mažesnės pagalbos. Menas skatina neįgaliuosius švęsti skirtumus ir nepripažinti normos
dogmos, pagal kurią neįgalieji laikomi „netipiškais“. Jie vaizduoja stiprybės ir savivertės įvaizdžius,
atsisako būti laikomi priklausomais ir bejėgiais.



2.3 
Mokymo programos
modelio pagrindas



Mokymo programos modelis bus grindžiamas kūrybinės saviraiškos, meninio ugdymo kaip
disciplinos, daugiakultūrinės mokymo programos, postmoderniosios mokymo programos,
Rancière'o intelektualinės emancipacijos ir Gardnerio daugialypio intelekto principais.



2.3.1

Kūrybinė saviraiška



Iš šio XX a. šeštajame dešimtmetyje susiformavusio meninio ugdymo modelio perimame kai kuriuos
bendruosius bruožus, kuriuos propaguoja Viktoras Lowenfeldas, autorius, teoriškai nagrinėjantis šią
vizualiųjų menų didaktikos formą:

a) Apie tikslus

 - Siekiama ugdyti individualų ir kolektyvinį identitetą.

 - Laisvai plėtoti kūrybiškumą ir saviraišką.

 - Siekiama ne to, kad mokinys išmoktų meno, bet kad per meną jis išmoktų būti žmogumi.

 - Mėgavimasis, savirealizacija ir asmens laisvė.

 - Pasitikėjimo savimi, savivertės ir susitapatinimo su darbu ugdymas.

b) Apie turinį

 - Meninio mokymo atsisakymas atviros saviraiškos labui.

 - Pedagoginio pasiūlymo centre - kūrybinis subjektas, o ne sukurtas produktas.

 - Laisvas ir spontaniškas piešimas suvokiamas kaip išraiškos būdas, atsižvelgiant į mokinio amžių,
jo raidos etapą ir savitą pasaulio suvokimo būdą.

c) Apie metodus

 - Užsiėmimų metu vyrauja pasitikėjimo ir ramybės atmosfera.

 - Žaisminga orientacija į mokymąsi, išsaugant ugdyme žaidimo įgūdžius.

 - Pasitikėjimas įgimtu kūrybingumu.

 - Saviraiškai teikiama pirmenybė, o ne imitacijai.

 - Mokymasis per veiklą, o ne mokymasis per svarstymus.

 - Mokomosios disciplinos atsisakymas ir kūrybinė laisvė.

 - Vertinimo nebuvimas. Neatsižvelgiama į procesų ir rezultatų vertinimą. Didesnė reikšmė teikiama
kūrybai ir kūrybiniam tobulėjimui, o ne rezultatams. Kuo daugiau sukuriama darbų, tuo labiau jie
vertinami, neatsižvelgiant į jų kokybę.

 - Mokytojo vaidmuo - skatinti dalyvius atrasti save ir skatinti jų saviraiškos įvairovę, vengiant
primetamų sąvokų.

 - Skatinamos tik tos technikos, kurios leidžia atsiskleisti jausmams ir vaizduotei, ir laikoma žalinga
klasėje rodyti bet kurio kito autoriaus sukurtą meną.
 



Remdamiesi šiuo modeliu, mes matome, kad mokinys „reiškiasi” pagal savo amžių, pagal savo
vystymosi momentą ir savo savitą pasaulio suvokimo būdą. Mokytojo vaidmuo - motyvuoti ir padėti,
visada stengiantis išvengti sąvokų primetimo. Sveikas asmenybės vystymasis be represijų ir laisvai.
Tikslai, kurių siekiama saviraiškos būdu, yra pasitikėjimo savimi, savivertės ir susitapatinimo su
darbu ugdymas, kas mus labai žavi. 

Kaip jau minėta, svarbus šio modelio aspektas yra tai, kad nėra vertinimo. Vienintelis dalykas, dėl
kurio mes nesutariame ir į kurį ketiname atsižvelgti savo mokymo programos pasiūlyme. Sutinkame,
kad daugiau dėmesio bus skiriama ne rezultatams, o kūrybai ir kūrybiniam tobulėjimui, taip pat
vertinimui, pagrįstam ugdymo tikslais ir orientuotam ne tik į mokymąsi, bet ir į biopsichosocialinių
įgūdžių ugdymą, nes manome, kad tai labai svarbu norint pagrįsti mokinių pažangą ir programos
veiksmingumą.

Ugdomosios veiklos organizavimas susijęs su kūryba kaip jausmų išlaisvinimo priemone. Nors
mums labiausiai rūpi tai, kad mokinys turi kurti visiškai laisvai. 
 
Mes skiriamės tuo, kad ši kryptis mano, jog žalinga klasėje rodyti bet kurio kito autoriaus sukurtą
meną, ir vienintelis dalykas, kuris yra skatinamas, yra metodai, leidžiantys pasiekti šį pojūčių
išsilaisvinimą, nes mūsų atveju galima rengti užsiėmimus ir išvykas, kad pamatytume kitų menininkų
darbus, nes tai yra būdas praplėsti suvokimą, estetinį jausmą ir taip gebėti kurti naujas realybės
interpretacijas. 



2.3.2

Meninis ugdymas kaip
disciplina ir Elliotas Eisneris



Be kitų idėjų, E. Eisnerio parengtame pasiūlyme dėl ugdymo pagal discipliną atsižvelgiama į

 - Ko mokyti, ką, kam, kokia tvarka ir kada (kokiame amžiuje)

 - Mokymas turi būti sistemingas procesas, t. y. turi būti pradedama nuo tam tikrų tikslų, ugdomi tam
tikri įgūdžiai per tam tikro turinio suvokimą, laikantis metodikos, kuri padeda tobulėti mokantis ir
visada gebėti tai įvertinti.

 - Mokymo programa turi būti organizuota ir apimti mokymosi veiklą ir patirtį: programavimą.

E. Eisneris taip pat pateikia tris dalykus, kurie yra esminiai mūsų projektui, kalbant apie meninį
ugdymą:

- Tai - įgūdžių, reikalingų meninėms formoms kurti, ugdymas.

 - Estetinio suvokimo gebėjimų ir gebėjimo suprasti meną kaip kultūros reiškinį ugdymas. Vadinasi,
norint suprasti mokymąsi, reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip mokomasi kurti estetinio ir ekspresyvaus
pobūdžio vizualines formas.

 - Padėti išmokti įžvelgti vizualias formas mene ir gamtoje ir tai, kaip formuojasi meno supratimas.

E. Eisneris šiuos tris meninio mokymosi aspektus vadina produktyviaisiais, kritiniais ir kultūriniais
aspektais, o meninį vystymąsi apibūdina kaip įvairių mokymosi formų, vykstančių kiekvienoje iš
minėtų trijų sričių, kūrimo procesą. 

Meno kūryba, vertinimas ir kritika - tai aspektai, kuriuos nagrinėja mūsų mokymo programa ir į
kuriuos žvelgiame iš perspektyvos, atsižvelgdami į kolektyvą, su kuriuo dirbame.



2.3.3

Daugiakultūrė mokymo programa



Su šiuo mokymo programos modeliu mes labiausiai susitapatiname, nes tai modelis, kuriame
manoma, kad mokymo programos kūrimas turi būti susietas su tikrove, t. y., siekiant įgyvendinti
meninius sumanymus, reikia atsižvelgti į mokinių aplinkos aspektus, atkreipiant dėmesį į jų kultūrinę
įvairovę. Didelis jos privalumas - į normalumo kriterijus įtraukti tai, kas skiriasi ir išsiskiria. Kultūrų
įvairovės pripažinimas padeda atsisakyti neigiamų stereotipų ir asmeninių išankstinių nuostatų apie
skirtingas grupes. Be to, kultūrų įvairovė padeda mums atpažinti ir gerbti žmones, elgesį ir
įsitikinimus, kurie nebūtinai sutampa su mūsų pačių. Tokiu būdu bendraudami su kitais galime
nutiesti pasitikėjimo, pagarbos ir supratimo tiltus tarp skirtingų kultūrų.

Tai padeda mums manyti, kad šiuolaikinėje visuomenėje būtina užtikrinti mažumų grupių integraciją
ir matomumą. Tai leidžia mums suprasti, kad negalia yra dar viena iš esamų skirtumų ir kad į šią
žmonių grupę reikia atsižvelgti, kad jie galėtų laisvai įgyti žinių, gauti informacijos ir mokytis. Tai
padeda mums siekti integracijos, lygybės ir vertybių, kad žmogus oriai galėtų naudotis reikiamomis
bendravimo ir meninėmis priemonėmis, kad galėtų laisvai reikšti savo nuomonę. Gerinant grupių ir
bendruomenių, kurios laikomos pažeidžiamomis ir (arba) visuomenės atstumtomis, gerovę ir
sveikatą, galima padėti geriau išgirsti ir atkreipti dėmesį į jų nuomonę ir problemas.

Iš šio modelio sužinome tokių aspektų kaip:

 - Mokymas apie tai, kas kultūriškai skiriasi, ir bendruomenės švietimas.

 - Pedagoginio požiūrio, grindžiamo žmogiškaisiais santykiais, pateikimas.

 - Unikalios grupės tyrimu grindžiamas požiūris.

 - Daugiakultūrinis socialinės pertvarkos ugdymas.

 - Savo kultūrinių ir socialinių įsitikinimų, vertybių ir šališkumo suvokimas ir nuolatinis nagrinėjimas.

 - Suvokimas privilegijų, kurias galime turėti kaip tam tikrų socialinių ir kultūrinių grupių nariai, taip
pat galios disbalanso, egzistuojančio tarp įvairių socialinių grupių, suvokimas. 



2.3.4

Jacques'o Rancière'o intelektualinės
emancipacijos pamokos



Knyga The Ignorant Schoolmaster (liet. Neišmanantis mokytojas) buvo išleista 1987 m. po 1968-ųjų
įvykių ir tapo ne tik įtakingu, bet ir provokuojančiu įsikišimu į vėlesnes diskusijas apie švietimą, ypač
Prancūzijoje. Šioje knygoje autorius, garsus filosofas Jacques'as Rancière'as, atskleidžia Josepho
Jacotot istoriją: J. Jacotot, prancūzų kalbos mokytojas tremtinys, atrado, kad gali mokyti flamandų
mokinius prancūzų kalbos, nors pats visiškai nemokėjo flamandų kalbos, o jo mokiniai neturėjo nė
menkiausio supratimo apie prancūzų kalbą. Rancière'as pasitelkia šią istoriją kaip tam tikrą
palyginimą savo „intelektualinės emancipacijos pamokai” išsakyti ir teigia, kad „žinios nėra būtinos
mokymui, o aiškinimas nėra būtinas mokymuisi” (p. xix: 1991), nes tai, kas „veikia visuose
žmogiškojo proto kūriniuose”, yra visiems žmonėms bendras intelektas (p. 18). Kaip Jacotot
sugebėjo „mokyti” savo mokinius prancūzų kalbos, nekalbėdamas su jais bendra kalba? Jis paskyrė
jiems studijuoti dvikalbį (prancūzų ir flamandų kalbomis) 24 tomų Fénelono romano „Télémaque”
leidimą ir paprašė jų išmokti prancūziškąjį tekstą, nuolat jį deklamuoti, o paskui prancūziškai
parašyti savo mintis apie jį; mokiniai patys išsiaiškino, kaip mokytis prancūzų kalbos, susiedami abu
tekstus - flamandiškąjį ir prancūziškąjį - tarpusavyje (p. 2-4). Šios keistos, eksperimentinės,
empirinės mokymo metodikos sėkmė privedė Rancière'ą prie išvados: „visi sakiniai, taigi ir juos
kuriantys protai, yra tos pačios prigimties”, todėl „neišmanantis mokytojas” gali „mokyti” to, ko iš
tikrųjų nežino, ragindamas savo mokinius mokytis patiems ir paneigdamas mokinio ir mokytojo
galios sistemos logiką.

Rancière'o palikimas yra gerai pagrįstas, ilgametis ir gilus nehierarchinės pedagogikos, grindžiamos
lygybe ir visiems žmonėms priklausančiu bendru intelektu, šlovintojas, todėl jo palikimas yra
neįkainojamos metodinės gairės; vadovaudamiesi šiomis nuostatomis, grupių vadovai ir (arba)
mokytojai gali kuo geriau įgyvendinti programos tikslus.



2.3.5

Postmoderni mokymo programa



Esame veikiami ir priklausome postmoderniai tikrovei, kurios filosofinis požiūris lemia pernelyg didelį
naujų technologijų vystymąsi, naujos visuomenės kūrimas, kurio pagrindinis tikslas yra
hipervartojimas, hiper-vaizdinės kalbos plėtra, nes postmodernistinio pasaulio centre yra vaizdas ir
mokslo, kaip absoliutaus tiesos savininko, kvestionavimas.

Postmoderniosios mokymo programos autoriai (Eflandas, Fredmanas ir Sthuras) pagrindiniu
dabartinio meninio ugdymo principu laiko šiuolaikinio meno įtraukimą į visas didaktines veiklas,
vykdomas meninio ugdymo srityje, taip pat kitus vizualinius produktus, kurie nelaikomi menu, bet
yra susiję su dirbtuvių ar užsiėmimų dalyvių gyvenimu.

Opozicijos, kontrastai, individas ir grupė, konkretumas ir bendrumas, painiava, hiperrealybė,
simuliacija, dekonstrukcija, koliažas ir montažas - visi šie dalykai atskirai ar kartu yra
postmoderniosios mokymo programos tyrimo objektai.

Todėl pačios grupės, kuriančios dirbtuves, savybės yra šio tyrimo objektas: žmonių su negalia;
įvairios nagrinėjamos temos, šiuolaikinio meno įtraukimas, projektoriaus naudojimas, vaizdų
naudojimas, mažumų meno įtraukimas kaip mokymo programos demokratizavimo tendencija ir gauti
rezultatai atspindi postmodernybei būdingus bruožus.



2.3.6

Gardnerio daugialypio
intelekto teorija



Hovardo Gardnerio (Howard Gardner) daugialypio intelekto teorija teigia, kad vietoj vieno bendrojo
(g) intelekto yra aštuoni skirtingi intelekto tipai: kalbinis (lingvistinis), loginis (matematinis), vizualinis
(erdvinis), muzikinis, kinestetinis, tarpasmeninis, intrapersonalinis (asmeninis), gamtinis
(natūralistinis), egzistensinis, kuriuos kiekvienas žmogus valdo skirtingu lygiu. Remdamiesi H.
Gardnerio daugialypio intelekto teorija, atsižvelgsime rengdami ir įgyvendindami projektą:

 - Atsižvelgsime į kiekvieno asmens stipriąsias ir silpnąsias puses ir tobulinsime jas, teikdami
reikiamą paramą, medžiagą ir padrąsinimą.

 - Sieksime, kad grupėje būtų kuriamas priklausymo jausmas, kuriam būdingas dėmesys ir pagarba
vienas kitam bei kiekvieno asmens unikalių talentų ir gebėjimų įvertinimas.

 - Kūrybinio proceso metu sieksime sujungti minėtas stipriąsias puses, talentus ir gebėjimus, kad
sustiprintume grupės bendradarbiavimą.

Daugiakultūrė mokymo programa yra tiesioginė patirties, įgytos vis labiau kultūriškai įvairesnėse
visuomenėse, pasekmė. Tai pasiūlymas dėl mokymo programos, kuria siekiama sukurti visuomenę,
kuri būtų bent jau tolerantiška ir, jei įmanoma, gerbtų esamą kultūrinę įvairovę.

Nors joje konkrečiai nekalbama apie neįgaliuosius, o pasisakoma už tai, kad visi mokiniai turėtų
turėti vienodas galimybes, nepriklausomai nuo lyties, klasės, rasės ar kitų ypatybių, pavyzdžiui,
kultūrinių, ši mokymo programa padeda mums susipažinti su didžiule kultūrine įvairove, į kurią
esame įtraukti.

 - Mokinį mokantis asmuo turi suprasti, kaip mokinys mokosi, ir pritaikyti prie jo savo mokymo būdą,
diferencijuoti užduotis ir neskubėdamas pakeisti tikslus.

 - Galiausiai svarbu sukurti įgūdžiais pagrįstą motyvacinį ryšį, dėl kurio atsiranda daugiau paskatų ir
pasitikėjimo savimi, o tai leidžia pasiekti geresnių ir didesnių rezultatų.



2.4 
Projekto ARTBILITY+

mokymo modelis



Remiantis šiomis penkiomis mąstymo kryptimis, mokymo programos modelis bus toks:

A. TIKSLAS

B. TURINYS

Suteikti kūrybinės patirties asmeniniam tobulėjimui ir sukurti erdvę eksperimentams, vaizduotei, saviraiškos laisvei,
kurioje sprendimų priėmimas būtų skatinamas pasitelkiant vizualiuosius menus kaip strategiją.

Metodika, parengta atsižvelgiant į žmogų.
Nustatyti projekto tikslus, turinį, metodiką ir vertinimą.
Meno kaip saviraiškos praktika; metodų ir medžiagų įvairovė.
Kūrybinio proceso iškėlimas aukščiau už rezultatus.
Šiuolaikinio meno įtraukimas į visas didaktines veiklas ir kitus vizualinius projektus, kurie nelaikomi menu, bet yra
susiję su užsiėmimų dalyvių gyvenimu.
Priemonės ir prieinamumas.
Paveikslėlių naudojimas darbui palengvinti.
Pritaikytų technologijų naudojimas kaip pagalbinės priemonės.
Bendravimas ir galimybė naudotis žiniomis.
Suvokimas ir naujos tikrovės sampratos.
Savų žinių kaupimas.
Kūrybiškumo, savarankiškumo ir apsisprendimo skatinimas.
Individualus ir grupinis darbas.

C. MOKYMO PROGRAMA

Į asmenį orientuota metodika, pagal kurią atsižvelgiama į kiekvieno asmens silpnąsias ir stipriąsias puses ir
pagal jas dirbama. Individualizuota parama.
Turinys suskirstytas atsižvelgiant į veiklą.
Pritaikyta prie įvairovės.
Žmogaus teisėmis grindžiamas metodas.
Vertinimo sistemomis siekiama patikrinti metodo veiksmingumą, o ne dalyvio mokymosi lygį.

D. KONTEKSTAS

Keturiose Europos organizacijose, dirbančiose su neįgaliaisiais, buvo surengti užsiėmimai projekto Artability+
metu: Antigonė (Graikija), COGAMI (Ispanija), ATA (Rumunija) ir Valakupių reabilitacijos centras (Lietuva).



TIKSLINĖ GRUPĖ



Neįgalumas - tai sąvoka, apimanti daugybę sunkumų, tokių kaip sutrikimai, apribojimai, kliūtys,
trukdančios atlikti įvairias veiklas, taip pat trukdančios dalyvauti. Tai reiškia bet kokią sveikatos
būklę, dėl kurios žmogui sunkiau atlikti tam tikrą veiklą arba veiksmingai socialiai ar materialiai
bendrauti su jį supančiu pasauliu. Todėl tai sudėtingas reiškinys, atspindintis žmogaus organizmo ir
visuomenės, kurioje jis gyvena, savybių sąveiką.

Svarbu nepamiršti, kad net jei negalia yra biologiškai ar mediciniškai pagrįsta, ji iš esmės yra
socialinis reiškinys, t. y. tai, kaip mes apibrėžiame, klasifikuojame, vertiname ir sąveikaujame su
negalia kaip sąvoka ir atitinkamai su neįgaliaisiais, labai priklauso nuo socialinių reikšmių, kurias jai
priskiriame. Taigi negalia yra socialinis konceptas, kurio negalima atskirti nuo socialinio ir kultūrinio
konteksto. Galima net sakyti, kad negalią sukuria socialinė ir politinė praktika, nes tai, ar neįgalus
asmuo galės būti įtrauktas į socialinį gyvenimą ir sąveikauti su aplinkiniu pasauliu, lemia
dominuojantis socialinis požiūris į negalią. Šie požiūriai lemia socialinę ir politinę praktiką, kuria
nustatomi arba panaikinami apribojimai neįgaliųjų atžvilgiu.



3.1 
Negalia ir nepriklausomybė



Kalbant apie negalią, kalbant apie nepriklausomybę, turime omenyje asmens gebėjimą rinktis ir
kontroliuoti savo gyvenimą ir aplinką. Pagrindinis savarankiškumo aspektas yra tas, kad žmonės
turėtų turėti tokias pačias galimybes fizinėje, socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje, kaip ir
visi kiti asmenys, neturintys tam tikros negalios, ir jiems turi būti padedama savarankiškai priimti
svarbius pasirinkimus ir sprendimus, susijusius su jų gyvenimo valdymu. Todėl daugiausia dėmesio
skiriama asmens savarankiškumui, galimybei aktyviai dalyvauti priimant sprendimus ir naudotis
visomis kasdienio gyvenimo galimybėmis.

Šeimos dažnai pernelyg saugo neįgaliuosius ir neleidžia jiems atlikti daugelio užduočių, kurios
padidintų jų savarankiškumą. Taigi, kai atsiranda galimybių būti savarankiškiems, jiems
paprasčiausiai pritrūksta patirties ar pasitikėjimo savimi, kad žinotų, kaip veiksmingai veikti. Ne
mažiau svarbu ir tai, kad neįgiję patirties sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas, žmonės gali
patirti bejėgiškumo jausmą spręsdami kitus, rimtesnius klausimus ir problemas.

Literatūroje tai taikliai apibūdinama kaip išmoktas bejėgiškumas: Kai žmonės jaučia, kad negali
kontroliuoti jiems rūpimos situacijos, gali būti, kad dėl to jie elgsis bejėgiškai. Dėl tokio neveiklumo
žmonės gali nepastebėti galimybių palengvinti padėtį arba ją pakeisti. Dėl to žmonėms kyla didelė
rizika susirgti depresija ir patirti daugelį kitų fizinių ir psichikos sveikatos problemų (Seligman, 1967). 

Ir atvirkščiai, kitos šeimos iš šių žmonių tikisi per daug, todėl jie dažnai dėl nusivylimo ir nesėkmės
gali atsisakyti to, ko ėmėsi. 

Todėl, nepaisant to, ar iš neįgaliojo tikimasi per daug, ar per mažai, pasididžiavimas, kurį suteikia
savarankiškumo įgūdžių ugdymas, lieka neįgyvendintas. Taip atsitinka, kai asmuo verčiamas būti
tuo, kuo jis nėra ar negali būti, arba kai jo talentai ir gebėjimai labai nuvertinami. 

Svarbu skatinti savęs pažinimo, kompetencijos jausmo ugdymą ir savo gabumų bei talentų
plėtojimą. Kitaip tariant, pabrėžiama, ką galite padaryti, o ne tai, ko negalite padaryti dėl savo
negalios.

Psichologai šį procesą vadina kompetencijos ugdymu. Kompetencija - tai terminas, vartojamas
apibūdinti poreikiui, kurį visi jaučiame, norėdami patys atlikti tam tikrus veiksmus ir valdyti aplinką
(McGuire ir Chicoine, 2009).

Pirmoji paramos sąlyga yra ta, kad jos reikia, jos prašoma, o ne primetama, nes priešingu atveju
parama gali būti naudojama asmens valiai kontroliuoti ir manipuliuoti. Jei paramos prašo neįgalusis,
naudodamasis savo laisve, ir ją valdo pats, turėdamas sprendimo ir pasirinkimo teisę, nėra jokių
etinių prieštaravimų darniai ir galimybes suteikiančiai paramos sistemai. Tačiau jei parama
nereikalinga, atsiranda polinkis į perdėtą globą, kuri dažnai sukelia sunkumų asmeniui pačiam
priimti sprendimus. Svarbu, kad neįgalus asmuo būtų skatinamas daryti tai, ko jis nori, o ne tai, ką,
kitų nuomone, jis turėtų daryti.
 
Todėl visuomenė turi sudaryti galimybes neįgaliesiems lavinti asmeninio ir socialinio
savarankiškumo įgūdžius realiose situacijose, kad jie galėtų įgyvendinti savo teisę į
savarankiškumą. Siūlyti aplinką, kuri būtų kuo labiau standartinė ir su reikiama parama, o ne
perteklinė (Soto, 2009).

Meninė kūryba leidžia stebėti mus supančią aplinką su jos iššūkiais, konfliktais, prieštaravimais ir
paradoksais iš novatoriškų veiksmų ir perspektyvų. 



Kiekvienas žmogus turi savų meninių, techninių, kūrybinių, pažintinių, moralinių gebėjimų, ir
kiekvienas juos išreiškia skirtingai. Išraiška nėra išskiriama, yra kalbų visoms kultūroms ir žmonėms,
o išraiškos būdai yra susiję su žmogaus gebėjimais. 

Užsiėmimai suteikia galimybę šiems žmonėms būti veikėjais ir dalyvauti veikloje per meninę raišką.
Tuo pačiu metu per šią priemonę jie gali bendrauti ir komunikuoti su kitais užimtumo centro nariais.
 
Bendravimo ir meninės raiškos išlaisvinamasis pobūdis tampa nepaprastai stiprus, kai atveriamos
durys žmonėms su negalia, daugiausia funkcinėje srityje, nes leidžia jiems išreikšti slapčiausius
jausmus ir sudėtingiausias emocijas. Taip pat ši veikla yra emocinės išraiškos priemonė, kuri jokiu
būdu nereiškia išraiškos praradimo, o veikiau jos paįvairinimą. Leisdami neįgaliesiems aktyviai
įsitraukti į kultūrinį gyvenimą, galėsime įvertinti jų gebėjimus ir nustebinti jų kūryba, kuri visada
pranoksta jų galimybes.



3.2
Socialinė įtrauktis



Socialinė įtrauktis - tai procesas, kurio metu gerinamos sąlygos, leidžiančios asmenims ir grupėms
dalyvauti visuomenės gyvenime; gerinami gebėjimai, galimybės ir orumas tų, kurie yra nepalankioje
padėtyje dėl savo asmens tapatybės. Tai labai svarbu bendrai žmogaus savijautai, nes padeda
išvengti psichikos sveikatos problemų, vienatvės, izoliacijos ir žemos savivertės jausmo. Labai
dažnai neįgalieji be reikalo patiria socialinę atskirtį ir kitaip išgyvena kasdienį gyvenimą; jie retai
jaučiasi bendruomenės dalimi, neturi lengvų galimybių užsiimti norima veikla ir dažnai yra
nepripažįstami arba pripažįstami neigiamai.  

Jei menas yra bendravimo priemonė, o bendravimas yra žmogui būdingas dalykas, bet koks meno
dirbinys, bet koks kūrinys turi tokią pačią vertę kaip ir jį sukūręs žmogus. Štai kodėl menas yra
neginčijama integracijos sudedamoji dalis. Dauguma neįgaliųjų gyvena toli nuo tikrovės ne todėl,
kad patys taip pasirinko, bet todėl, kad visuomenė dažnai juos iš jos išstumia, neleidžia jiems
dalyvauti kultūrinėje veikloje. Calderón (2014) pažymi, kad „negalia nėra biologinė ir asmeninė
tikrovė, bet iš esmės yra socialinio ir kultūrinio pobūdžio”. Būtent bendruomenė ir jos aplinka išskiria
šiuos žmones iš kitų žmonių, kurie negali gyventi kartu.

Dažniausiai neįgalieji visuomenėje yra tik žiūrovai. Užsiėmimai suteikia galimybę šiems žmonėms
būti veikėjais ir dalyvauti veikloje per meninę raišką. Kartu per šią terpę jie gali sąveikauti ir
bendrauti su kitais atitinkamos institucijos ar visuomenės nariais, kaip teigia D'agostino: „meninė
veikla siūlo kurti, o kūryba yra konkretus būdas kurti savo, o paskui sugebėti tai pasiūlyti ir dalytis su
kitais, taip įjungiant socialinės integracijos mechanizmus" (D'agostino, 2014).

Būtina kurti integracines programas, nes socialinė įvairovė, kaip ir visuotinis reliatyvumas,
nepaprastai praturtina žmoniją. Tiek visa visuomenė, tiek konkrečiai švietimo ir meno įstaigos ir
centrai turi būti kuriami ir (arba) steigiami kaip savotiška priemonė, tolesnis žingsnis intelektualinio,
komunikacinio, socialinio ar individualaus žmonių, besidominčių šiomis žinių sritimis, intelektinio,
komunikacinio, socialinio ar individualaus tobulėjimo link, nepaisant jų gebėjimų ir ypatumų.



METODOLOGIJA



4.1 
Dalykai, į kuriuos reikia

atsižvelgti užsiėmimų metu



4.1.1

Aplinka



Svarbu sukurti patogią ir laisvą aplinką, kurioje dalyviai jaustųsi laisvai ir kūrybiškai dirbtų. Meniniu
požiūriu kūrybiškumui ribų nėra. Kaip jau minėjome asmeninio tobulėjimo charakteristikose, šie
žmonės labiau linkę į nesėkmes nei į sėkmę, todėl būtent tokioje aplinkoje jie gali pamiršti klaidų ir
nesėkmių baimę, nes kūrybinė aplinka suteikia saugumo ir yra palanki įgūdžiams ugdyti bei įžengti į
pasaulį, kurį galima tyrinėti.

Dėl nesėkmės baimės nebuvimo jie labiau ryžtasi rizikuoti spręsdami problemas, vis iš naujo
persvarsto savo pasaulėžiūrą ir atidžiau stebi aplink vykstančius pokyčius.

Reikėtų pabrėžti, kad tam reikia kūrybiškumą ir originalumą vertinančios aplinkos. „Kūrybiškumui
reikalinga saugi nuo vertinimo aplinka, taip pat saviraiškos laisvė” (Corkille, Dorothy, 2002). Tik tada
bus ugdomi kūrybiniai gebėjimai.

Kai šie žmonės jaučiasi užtikrintai, kad jų „kūriniai” yra priimami ir vertinami teigiamai, jie
nusprendžia kurti daugiau. Jie suvokia savo gebėjimus ir taip formuoja teigiamą požiūrį į save ir
gerą savivertę. Kaip teigia Corkille (2002), „ryšys tarp aukštos savivertės ir nevaržomo kūrybiškumo
yra labai stiprus”.

Turėdami gerą savivertę, neįgalieji jaučiasi saugūs, todėl jie gali plačiau tyrinėti pasaulį ir jo
galimybes nei tie asmenys, kurių savivertė menka. Jie bus savarankiškesni, gebės geriau
argumentuoti savo idėjas, įgis kitokį požiūrį. Dorothy ir Corkille (2002) kūrybiškumą apibrėžia kaip
mokymosi paskatą, kuri sukuria saugų atspirties tašką, nuo kurio galima žengti į priekį nebijant, kad
kiekvieną kartą bus vertinamas.

Be to, kūryba veikia kaip katarsis ir savaiminis tikslas: kai žmogus dirba pagal savo specialybę,
išnyksta rūpesčiai, juos pakeičia palaimos jausmas. Ko gero, svarbiausia savybė, kuria nuolat
pasižymi kūrybingi žmonės, yra gebėjimas mėgautis pačiu kūrybos procesu. Dalyvavimas meninės
kūrybos procese gali būti maloni, save patenkinanti jutiminė patirtis. Linijų braižymas, dažų
maišymas, tinkamos šviesos ieškojimas fotoaparatu ir t. t. - visi šie veiksmai gali sukelti vizualinį
jaudulį ir estetinį malonumą, padėti žmogui sustiprinti gyvenimo patirtį (McNiff, 1977).

Galima sakyti, kad kūryba turi du tikslus - kurti ir patirti malonumą kuriant.

Kūrybiškumas taip pat skatina afektinį vystymąsi, nes per jį dalyviai išreiškia jausmus, emocijas ir
užmezga subjektyvius santykius su juos supančia aplinka.



4.1.2

Motyvacija



Vienas iš svarbiausių elementų vedant užsiėmimus su žmonėmis yra motyvacija. Leiskite jiems
išreikšti savo nuomonę taip, kaip jie nori, ir leiskite jiems laisvai sutikti dalyvauti projekte iš esmės. 

Teigiama aplinka yra esminis motyvacijos stiprinimo ir išlaikymo veiksnys. Todėl svarbu sukurti
aplinką, kurioje vyrauja teigiamos emocijos, tokios kaip džiaugsmas, susidomėjimas ir humoras;
mokymų vadovai turėtų palaikyti šiltą ir palaikantį požiūrį, nepamiršti stiprinti teigiamas dalyvių
emocijas ir skatinti teigiamas jų reakcijas.

Taip pat svarbu nepamiršti, kad veiksmingumo ir kontrolės jausmas yra labai susijęs su motyvacija
arba jos trūkumu. Dirbant su neįgaliaisiais būtina užtikrinti, kad visos veiklos būtų prieinamos ir
nebūtų jokių kliūčių, kad žmonės jaustųsi įtraukti ir kontroliuojami ir taip išreikštų vidinę motyvaciją
dalyvauti (Cole, Zhang, Wang ir Hu, 2019). 

Galiausiai nustatyta, kad teigiamas kitų žmonių grįžtamasis ryšys ir patvirtinimas turi didelę įtaką
asmens motyvacijai užsiimti menine veikla. Atsižvelgiant į tai, mokymų vadovai ir pedagogai gali
atlikti svarbų vaidmenį skatindami kitų motyvaciją, patvirtindami jų meninę raišką (McNiff, 1977).



4.1.3

Mokytojai



Labai svarbus yra mokytojų vaidmuo. Pagrindinė jų funkcija - skatinti dialogą, siekti visų veikloje
dalyvaujančių žmonių bendravimo, skatinti kritinį mąstymą, padėti jiems jaustis laisvai ir patogiai,
kad jie galėtų laisvai reikšti savo emocijas ir atskleisti savo atradimus, nepriklausomai nuo jų
ankstesnės patirties panašioje kūrybinėje aplinkoje.

Vienas iš mokytojo vaidmenų taip pat bus suteikti jiems medžiagos ir galimybių patiems tyrinėti savo
tempu.

Mokytojas turi sukurti aplinką, kurioje neįgalusis galėtų laisvai ugdyti savo gebėjimus.

Prieinami užsiėmimai, kurių metu vertinami jų galimybės, nes sukurta aplinka turės tiesioginės
įtakos jų asmeniniam tobulėjimui.

Svarbu vengti globėjiško požiūrio, gerbti kiekvieno asmens individualumą ir padėti atrasti talentus,
atsižvelgiant į jų savybes ir interesus. Mokytojai turėtų laikytis nesmerkiančios, priimančios ir
palaikančios pozicijos dalyvių atžvilgiu, pirmenybę teikdami dalyvių gerovei ir patogumui.



4.1.4

Grupinis darbas



Įgūdžių ugdymas grupėje gali būti naudingas visiems jos nariams, nes grupė yra tinkama aplinka
mokytis, dalyvauti ir tobulėti. Bendravimas grupėje padeda tinkamai įvertinti priimtus sprendimus ir
iš naujo priimti kitus. Kita vertus, mokymosi proceso metu grupė veikia kaip orientacinė sistema,
todėl ji yra socialinio palyginimo ir abipusio pripažinimo, taip pat savitarpio pagalbos ir paramos
aplinka. Be to, mokydamiesi dirbti komandoje dalyviai gali sukurti bendrą tapatybę su kitais grupės
nariais, o tai gali sustiprinti priklausymo jausmą, padidinti pasitikėjimą savimi, suteikti dalyviams
galimybę dalytis įvairiomis nuomonėmis ir požiūriais, padėti jiems išsakyti savo nuomonę, spręsti
turimas nerimo ir savimonės problemas, su kuriomis jie gali susidurti. Tokiu būdu grupė taip pat gali
veikti kaip dalyvių socialinės paramos teikimo sistema. 
 
Stiprinimas

Stiprinimo klausimas yra susijęs su galios sąvokos aiškinimu. Galia laikoma pagrindiniu visuomenės
formavimo ir struktūrizavimo elementu. Norint suprasti galios ir stiprinimo reiškinius, pirmiausia labai
svarbu nustatyti skirtingus jų pasireiškimo būdus makro-, mezzo- ir mikrolygmenyse ir išsiaiškinti,
kaip galia, naudojimasis galia yra susiję su visuomenės formavimu ir veikimu. Galia apibrėžiama
kaip socialinio veikėjo gebėjimas sėkmingai veikti, pasiekti tam tikrų rezultatų. Galios įgyvendinimas
kyla iš laisvos valios sąvokos, galimybės rinktis, prieštarauti, taip pat iš konflikto.

Stiprinimo sąvoką galima apibrėžti taip:

Stiprinimas tai procesas, kurio metu asmuo pradeda tikėti savo gebėjimais ir įgūdžiais siekti tam
tikrų tikslų, kontroliuoti situaciją, kurioje atsidūrė, ir daryti jai įtaką, priimant sprendimus vadovautis
savo vertybėmis. 

Išskiriami keturi stiprinimo lygiai; pridedamas trumpas kiekvieno iš jų aprašymas.

Stiprinimo lygiai:

 1. Individualus stiprinimo lygis - savo gyvenimo kontrolė ir tikslų siekimas.

Individualaus stiprinimo esmė - perėjimas iš pasyvios būsenos į aktyvią. Aktyvi žmogaus būsena
reiškia pasitikėjimą savimi, savęs pripažinimą, socialinį ir politinį supratimą, gebėjimą būti svarbia
sprendimų priėmimo ir savo aplinkos išteklių kontrolės dalimi. Visa tai susiję su pilietiniu aktyvumu.

 2. Grupės stiprinimo lygis - savipagalbos ir padrąsinimo priemonė.

E. Sadan (2004) išskiria grupę kaip svarbią stiprinimo priemonę. Grupė yra puiki kritinio
sąmoningumo ir savitarpio pagalbos ugdymo priemonė. L. P. Donaldsonas (2004) teigia, kad
grupės, kurios specializuojasi socialinėje veikloje, siekia kovoti su sisteminėmis kliūtimis,
darančiomis įtaką grupės narių gyvenimui. Be to, buvimas grupėse skatina pasitikėjimą savimi,
savarankiškumą ir geresnius asmeninius įgūdžius. Grupės laikomos idealia priemone, skatinančia
asmeninį tobulėjimą: čia žmogus gauna socialinę ir emocinę paramą, įgyja įgūdžių, reikalingų
būsimai socialinei ir politinei veiklai. Savipagalbos grupės suteikia galimybę ne tik gauti pagalbą iš
kitų, bet ir ją suteikti. Grupėje žmogus patiria abipusę paramą, pereina nuo „aš” prie „mes”.



 3. Visuomenės stiprinimo lygis - išteklių sutelkimas bendram labui.

E. Sadanas (2004) teigia, kad bendruomenė sukuria žmogaus gebėjimą veikti kartu su kitais ir kurti
bendruomenę. Sadanas (2004) visuomenės įgalinimą apibrėžia kaip geresnę įvairių tipų aplinkos,
kurioje bendruomenė gyvena ir priima sprendimus, kontrolę. Bendruomenė moko žmones priimti
sprendimus grupėje, spręsti bendras problemas ir sutelkti išteklius bendram labui. Dalyviai kartu
formuluoja ir nustato tikslus, pasirenka priemones jiems įgyvendinti ir įvertina rezultatus.

 4. Politinio stiprinimo lygis - kritinės sąmonės ugdymas.

Paulo Freire (2000) kritinę sąmonę apibrėžia kaip procesą, kurio metu žmonės geriau supranta savo
socialines ir kultūrines gyvenimo sąlygas. Turint omenyje, kad žmogaus gyvenimas apima ne tik
dabartį, bet ir praeitį, jis gali ne tik interpretuoti, bet ir aiškinti (ankstesnes ir (arba) kitokias)
interpretacijas. Žmonės supranta savo teisę išsakyti savo poreikius, išmoksta savo kalba įvardyti
juos supančio pasaulio reiškinius ir suprasti sistemines jėgas, dėl kurių jų bejėgiškumas tampa
neišvengiamas.

Apsisprendimas/sprendimų priėmimas

Apsisprendimas - tai asmenybės bruožas, skatinantis rinktis ir priimti sprendimus remiantis savo
norais ir pomėgiais, stebėti ir kontroliuoti savo veiksmus, būti labiau orientuotam į rezultatą ir siekti
tikslo. Tai taip pat apima asmeninį suvokimą apie savo gebėjimą inicijuoti ir kontroliuoti savo veiklą.

Pagalba priimant sprendimus - asmeninis sprendimų priėmimo procesas, kurio metu asmuo, turintis
priimti sprendimą, naudojasi specialisto ar specialistų grupės (2-5 asmenų) teikiama pagalba.
Sprendimai gali būti priimami dėl asmeninės sveikatos, socialinių, asmeninių finansinių ir
nefinansinių reikalų. Sprendimai priimami remiantis žmogaus valia, noru ir teise rinktis.

Pagalbos tikslas - padedant sprendimų priėmimo asistentui ar specialistų grupei, stiprinti žmogaus
gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, kad jis galėtų būti savarankiškas ir
dalyvauti visose gyvenimo srityse



Informacijos teikimas - informuoti tiek pagalbos gavėją, tiek jo artimiausius žmones, sukurti
bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tinklą, užtikrinantį lengvesnį patekimą į įstaigas, kurios
įvertina poreikius, organizuoja ir siūlo socialines paslaugas; organizuoti ir platinti reikiamą
informaciją pagalbos gavėjui lengvai suprantama forma.

 Konsultavimas ir socialinis darbas - naudos gavėjo poreikių įvertinimas, sunkumų nustatymas ir
tikslų iškėlimas tiems sunkumams išspręsti. Pagalbos siūlymo plano sudarymas priimant
sprendimus, nustatytų tikslų vertinimo periodiškumo užtikrinimas. Padėjėjų tinklo formavimas
draugų ir šeimos rate, pabrėžiant žmonių, turinčių didesnę įtaką naudos gavėjui, svarbą.
Konsultacijos ir bendradarbiavimas su psichikos sveikatos priežiūros specialistais, savivaldybės
specialistais, teisininkais, finansų ekspertais ir kitais specialistais, kurie gali padėti paslaugų
gavėjams priimti asmeninius sprendimus tokiose srityse kaip sveikata, socialiniai ryšiai,
asmeniniai santykiai, susiję ar nesusiję su finansais.

 nustatyti, kokios pagalbos reikia;

rasti būdą, kaip suteikti reikiamą pagalbą.

Paslaugos esmė

Asmuo, teikiantis pagalbą priimant sprendimus (padėjėjas), pirmiausia padeda naudos gavėjui
suprasti informaciją, reikalingą sprendimui dėl tam tikro dalyko priimti (pateikdamas klientui lengvai
skaitomą ir suprantamą kalbos formatą, argumentuoto ar alternatyvaus bendravimo būdus),
veikdamas pagal asmens, priimančio pagrįstą sprendimą, valią ir norus, nustato ir padeda
atsižvelgti į sprendimo alternatyvas, padeda pristatyti naudos gavėjo poziciją ir (arba) patį
sprendimą dėl tam tikros gyvenimo srities tretiesiems asmenims ir padeda naudos gavėjui
bendraujant su trečiaisiais asmenimis.

Padėdamas priimti sprendimus, asistentas skatina neįgalųjį pripažinti savo gebėjimus ir kuo
savarankiškiau juos realizuoti. Be abejo, asmeniniai sprendimai gali prieštarauti asistento
teikiamoms rekomendacijoms, todėl žmogus gali pripažinti savo nuomonę ir prisiimti atsakomybę
bei riziką, susijusią su savarankiško sprendimo priėmimu. Tačiau tikimasi, kad prieš priimdamas
sprendimą asmuo priims ir apsvarstys duotą patarimą, o tai padės jam priimti tinkamesnį sprendimą
nei tas, kuris buvo priimtas be jokios pagalbos.

Pagalbos priimant sprendimus paslauga apima šiuos dalykus, tačiau jais neapsiriboja:

Padėjėjas priimant sprendimus veikia vadovaudamasis požiūriu, kad pagalbos teikimas priimant
sprendimus yra darbo su gavėju procesas:



4.2
Taikomos metodikos



Pedagoginiai principai, kuriais grindžiama šio projekto metodinė veikla, yra intervencijos principai,
kai dalyvis mokosi remdamasis savo patirtimi.  

Prasmingas mokymasis
 
Prasmingas mokymasis - tai būdas, kuriuo žmonės įsisavina juos supančią kultūrą.  Gimdami jie
ateina turėdami tam tikrų žinių, kurios jau buvo iš anksto susiformavusios, tačiau laikui bėgant ir
sąveikaudami su aplinka jie įgyja kitų žinių, kurias vėliau susieja su ankstesnėmis žiniomis,
įsisavina, susieja ir organizuoja, kad gautų reikšmingą mokymąsi, kuris paskatintų juos pritaikyti jį
aplinkoje, kurioje jie atsidūrė.

 
Į asmenį orientuota metodika

Atsižvelgiant į kiekvieno dalyvio pomėgius ir poreikius, užsiėmimas pritaikomas jiems.

Nuo laisvos kūrybos, motyvacijos, medžiagų tyrinėjimo ir įvairių technikų naudojimo, kuriami
asmeniniai ir kolektyviniai meniniai projektai.

Ypatinga reikšmė skiriama kūrybos procesui ir darbo parodai kitiems grupės nariams. Skatinamas
bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba.

Ši metodika grindžiama giliu įsitikinimu, kad nė vienas žmogus nėra toks pat kaip kitas, visi turime
skirtingus pomėgius, poreikius ir svajones, todėl individualizavimas turi būti (ir iš tikrųjų yra)
pagrindinė žmonėms teikiamų paslaugų vertybė, vadovaujantis principu „visi skirtingi, visi lygus”.

Grupės ir besimokančiųjų tarpusavio sąveika yra labai svarbi, nes jie mokosi iš savo bendraamžių.

Labai svarbu palikti mokiniui laisvę, neversti jo, kad nenutrūktų jo kūrybinis procesas.

Sokrato metodas, kuris bus taikomas, ypač susipažįstant su kitų menininkų kūryba.

Veiksmų ir dalyvavimo metodas, kurio metu dalyviai patys kurs darbus, kurie vėliau bus
eksponuojami.



VEIKLA IR
IŠTEKLIAI



Toliau rasite „Art Labs” sukurtų metodų failus, kurie atitinka Artability+ projekto „Youtube” kanale
pateiktas pamokas.

https://www.youtube.com/channel/UCC4gpov1knwtBqU1dmp3Xsw



TAPYBA



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Taškai yra ne tik popieriuje. Tam taip pat gali būti
naudojami akmenukai, stikliniai indai ir kt.

Rasti lapo centrą. Apskritimai brėžiami kas 2 cm nuo
centro. Visi apskritimai nuo centro yra padalinti į 8 dalis.
Naudojami akriliniai dažai. Taškavimas prasideda nuo
centro, atsižvelgiant į pasirinktas spalvas. Modeliai
sukurti simetriškai. Padarę vieną ratą, palaukite, kol
dažai išdžius. Taip atliekami visi darbai.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=OgVF_vsX-QI

Relaksacijos ir fokusavimo technika.

 Taškavimo technika

Spalvotas popierius, taškavimo įrankiai,
akriliniai dažai, guašas.

Taškavimo technika.

Pagrindinė meno technika

Taškavimo technika.

  X     Lietuva                                                                          Graikija                                

           Rumunija                                                                      Ispanija



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Skystus dažus lengviau ir gražiau paskirstyti popieriuje.

Pasirenkamos darbo priemonės: popierinis apskritimas,
dažai, salotų džiovyklė. Į salotų džiovyklę įdedamas
apskritimu iškirptas lapas. Ant lapo pilami su vandeniu
sumaišyti pasirinktų spalvų dažai. Uždaroma salotų
džiovyklė ir išsukamas ratas. Galima sukti į vieną arba
abi puses pasirinktinai. Nustojus suktis, džiovyklė
atidaroma. Išimamas gautas piešinys. Pasirinktinai,
piešiniui nudžiūvus, šis yra papildomas taškavimo
technika arba flomasteriais pasirinktinai.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=CtCGOa4TB5g

Greitas ornamentų kūrimas su
papildomais įrankiais. Gaunamas
originalus atvirukas ir piešinys.

Piešimas panaudojant salotų džiovyklę

Kartonas, guašas arba akrilas, teptukas,
žirklės, spalvotas popierius, flomasteriai,
salotų džiovyklė.

Piešimas.

Pagrindinė meno technika
 

Piešimas,.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                             Ispanija



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Būkite atsargūs su lygintuvu. Šia technika galima
dekoruoti medžiaginius maišelius ir marškinėlius.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/0-oGVi611pA

Tapymas ant skirtingų paviršių vaško
drožlėmis, kurios kaitinamos lygintuvu.

Tapyba karštu vašku

Geležis, popierius arba audinys, vaško
kreidelės, pieštukų drožtuvai arba
drožimo įrankis.

Drožles darome droždami spalvotus
vaškus. Juos paskirstome ant pagrindo,
uždedame popieriaus lapą ir išlyginame,
kad prisitvirtintų.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

         Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Nuvalant dažus nuo rutuliukų labai naudinga panaudoti
gręžtuvą, ypač jei dirbame su žmonių grupėmis.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/TJVhs2wVE40

Dažykite riedančiais rutuliukais ant
pasirinkto pagindo.

Tapyba su stiklo rutuliukais

Stiklo rutuliukai, kartoninės dėžės
aukštais kraštais, pagrindas, kurį
pasirenkame dažyti (audinys, kartonas,
drobė....), gręžtuvas.

Pagrindą įdedame į kartoninę dėžutę.
Supilkite dažus į dėžutę, ridenkite
rutuliukus dėžutėje ir judinkite, kad
dažai pasiskirstytų. Baigę išimkite 
 nuspalvintą pagrindą, kad išdžiūtų.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

  X    Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Tiems žmonėms, kurie negali to padaryti rankomis, dėžę
galite padėti ant grindų.



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/TF9J37qdmAU

Klasikinės mandalos, bet didelių dydžių.

Milžiniškos mandalos

Akriliniai dažai, flomasteriai, kreidelės,
klijai ir lipnioji juosta.

Pasirinkę mandalos dizainą, jį
padidiname internetinės programinės
įrangos pagalba, kurdami dėlionės
detales. Dedame gabalus ir
nuspalviname arba iš pradžių
nuspalviname, o tada sujungiame.

Pagrindinė meno technika
 

Koliažas, tapyba.

  X    Lietuva                                                                  Graikija                

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Pandemijos metu mes išsiuntėme mandalą mažomis
dalimis į vartotojų namus, kad jie galėtų jas išsiųsti atgal
ir suformuoti didžiąją.
Dirbtuvėse dalyviams sukirstome į atskiras dalis,
kuriems reikia daugiau vietos tapyti, o pabaigoje jas
suklijuojame su likusiomis detalėmis.



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/c5SwYhLAw3M

Tapybos dirbtuvių pritaikymas tiems,
kurie negali tapyti galūnėmis.

Tapyba su galva

Plokšti arba apvalūs teptukai ir jiems
rekomenduojami dažai, pieštukai ar
markeriai. Palaikymas dažymo įrankiui,
kuris prisitaiko prie galvos (šiuo atveju
laikiklis, padarytas su 3D spausdintuvu).
Atrama, ant kurios galima dažyti ir
laikiklis popieriui.

Tęsiame dažymą taip, kaip darytume
įprastai, bet teptuką, kuriuo dažome,
dedame į laikiklį ant galvos.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

  X    Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Reikalingas pagalbinis asmuo, kad pakeistų spalvą ir
užteptų daugiau dažų, jei žmogus pats to padaryti
negali.



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/rxuv35oXLJM

Didelės freskos kūrimas veiksmo
tapybos technika.

Estrazaforumas

Vientisas (didelis) popierius, skysti
temperiniai dažai, plastikinės lėkštės.

Dalyviai laisvai judės paviršiumi,
piešdami ant popieriaus skirtingomis
savo kūno dalimis.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

  X    Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Vietų pritaikymas žmonėms vežimėliuose, dedant
popierių ant stalų.



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/j7f6ECD4gkg

Tapyba vyksta panaudojant balionus ir
dažus.

Tapyba balionu

 Balionai, dažai, švirkštai.

Balionai užpildomi dažais naudojant
švirkštą. Tada susprogdinkite juos ant
lygaus paviršiaus.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

  X    Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Neįgaliųjų vežimėlių ir žmonių apsaugai nuo dažų dėmių
apsaugoti panaudokite chalatus ir plastiką.

Balionus galima užpildyti dažais prieš kelias dienas, jie
neišsileidžia.



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/j6Fyp5jCAdA

Padarykite kolektyvinę freską, kartu
piešdami miestą ar miestelį.

Kolektyvinės tapybos dirbtuvės. Būdai Ways

Skysti arba pusiau skysti dažai,
teptukai, plastikiniai puodeliai ir
vientisas popierius.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

  X    Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija



Trumpas aprašymas

Priemonės

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/OGi6PPJ3CgQ

Painting in group and in turns freely on
a support

Tapyba grupėje ir laisvai pasisuka ant
atramos

Laisva kolektyvinė tapyba

Popierius, drobė, tempera, akrilas,
teptukai, vaškinės kreidelės.

Tapyba laisvai paeiliui ant atramos
dalyvių pasirinktomis spalvomis.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

  X    Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Naudokite pagalbinius gaminius (stovą, šalmą...), kad
visi dalyviai galėtų piešti. Ieškokite dalyviams
patinkančios ir tinkamos atramos bei technikos.

Paprašykite padengti visą paviršių. Naudokite foninę
muziką.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=DdqsokUJ_U8

Nenuspalvintų mandalų piešinių
spalvinimas sukuriant kolektyvinę
kompoziciją.

Kolektyvinė spalvotų mandalų kompozicija

Markeriai ir/ar spalvoti pieštukai,
kartonas, klijai

Mes pasirenkame keletą mandalų
piešinių iš nemokamų internetinių
šaltinių. Kruopščiai nuspalviname juos
markeriais, spalvotais pieštukais arba
abiem ir baigę visi kartu nusprendžiame
dėl savo kompozicijos (koliažo).

Pagrindinė meno technika
 

Dažymas, pjaustymas ir klijavimas.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

          Rumunija                                                              Ispanija

Kai visi dalyviai baigė spalvinti ir karpyti mandalas, visas
jas sudėjome ant didelio kartono gabalo. Dėl juodo
kartono visos spalvotos mandalos atrodo ryškesnės.
Judėdami po brėžinius išbandėme kelis skirtingus
nustatymus; besikeičiančios simetrijos ir spalvų deriniai
suteikia įvairių estetinių rezultatų. Klausėme savo
komandos: kaip jums atrodo, kada kompozicija yra
labiau harmoninga?

Pradėkite dažyti nuo mandalos centro, kaitaliodami
spalvas gretimose dalyse. Būkite atsargūs, kad
dažydami neperžengtumėte kiekvienos dalies linijų.

https://www.youtube.com/watch?v=DdqsokUJ_U8


Trumpas aprašymas

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=4Upybp6qJBw

Peizažo tapyba akvarele.

Tapyba akvarele

Teptukai, akvarelės, pieštukai, popierius
ar drobė, vanduo.

Pradinį piešinį/eskizą padarykite ant
popieriaus ar drobės pieštuku. Tada ant
paletės dedamos spalvos ir
sumaišomos su vandeniu. Kai
pasiruošę, mes pradedame piešti savo
piešinį.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

          Rumunija                                                              Ispanija

Bandėme eskizus piešti įvairių rūšių pieštukais ir ant
įvairių paviršių/medžiagų, kol visi liko patenkinti
rezultatu.

Maišydami spalvą ir vandenį atminkite, kad kuo daugiau
vandens įpilsite, tuo labiau atskiestą spalvą gausite.
Geriau pradėti nuo didesnių paviršių dažymo.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://www.youtube.com/watch?v=4Upybp6qJBw


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/9aiDZGaG6Zs 

Mandalos dažymas.

Mandalos dažymas

Mandalos šablonas iš interneto
atspausdintas ant A3 formato
popieriaus, spalvoti pieštukai.

Pradėkite nuo vidurio. Niekada
nespalvinkite gretimų dalių ta pačia
spalva. Įsitikinkite, kad spalva niekada
nepraeina per linijas. Galime nupjauti
popieriaus kraštus arba iškirpti
apskritimu, kad liktų tik mandala.

Pagrindinė meno technika
 

Spalvinimas, tapyba.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Mūsų klientas gali spalvinti tik pieštukais, bet kiti gali
išbandyti ir temperos, akrilo, aliejinius dažus, markerius,
kreidelius ar bet kokias kitas dažymo priemones.

Būkite atsipalaidavę ramioje aplinkoje, kad galėtumėte
sutelkti dėmesį į mandalą.

https://youtu.be/9aiDZGaG6Zs


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/lgvvoigZBvY  

Naudojame akmenį kaip drobę mūsų
tapybai.

Tapyba ant akmens

Lygus plokščias akmuo, akrilo spalvos,
vanduo, teptukai, lakas.

Pasirinkite gražų lygų plokščią akmenį,
ant kurio norite piešti. 
Pasirinkite spalvas ir suplanuokite, ką
norite dažyti. Baigę leiskite dažams
išdžiūti.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Paveikslui išdžiūvus, ant dažyto akmens galima patepti
laku, kad dažai nenuliptų. Rekomenduojame naudoti
purškiamą laką. Mes to nedarėme, nes tai buvo
sudėtinga su grupe.

Galite piešti eskizą ant popieriaus arba piešti pieštuku
tiesiai ant akmens, bet taip pat galite tiesiog paleisti
savo vaizduotę be plano.

https://youtu.be/lgvvoigZBvY


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/U78KnLVid5Q

Paliekame pasirinkto eskizo žymę,
pirštais tepant pieštuko dulkes.

Sveikinimo atvirukas su šešėliavimo technika

Kartonas, žirklės, klijai, trintukas, jūsų
pasirinktos dekoracijos (kaspinėliai,
karoliukai, pom-pom burbuliukai,
blizgučiai ir kt.), popieriaus lapas,
pieštukas, skylučių perforatorius
(pasirinktinai).

Piešimas, karpymas, dažymas pieštuku.

Pagrindinė meno technika
 

Piešimas, kirpimas žirklėmis.

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Siūlėme dekoruojant atviruką kiekvienam vadovautis
savo skoniu, paliekant vietos laisvei ir kūrybiškumui.

Pagrindinis šios technikos bruožas yra šešėliavimas.
Gali būti naudinga pasirinkti minkštą pieštuką ir pakartoti
procesą keletą kartų.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            



FOTOGRAFIJA



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/ECUWedFHU2k

Daryti natiurmortų nuotraukas.

Natiurmorto nuotrauka (internete)

Išmanusis telefonas, kompiuteris, web
kamera.

Vyksta du internetiniai užsiėmimai.
Pirmajame eksponuojama veikla, o
antrajame galima pamatyti ir komentuoti
darytas nuotraukas. Kiekvienas klientas
savo išmaniuoju telefonu daro namuose
natiurmortų nuotraukas ir siunčia jas
kompiuteriu ar telefonu dirbtuves
vedančiam žmogui.

Pagrindinė meno technika
 

Fotografija.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                    X       Ispanija

Šiuo atveju buvo atsiųstas pagalbinis vaizdo įrašas,
kuriame paaiškinama, kas yra natiurmortas, ir
instrukcijos, kaip padaryti, kad nuotraukos išeitų kuo
geriau.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube channel - link to tutorial: https://youtu.be/AsXF9j58ZiM

Daryti natiurmortų fotografijas.
Fotografuoti ką tik gamtoje surinktus
elementus.

Gamtos fotografijos dirbtuvės

Kamera, pagrindas (popierius,
kartonas...), gamtiniai elementai.

Gamtinius elementus renkame iš
artimiausios gamtinės aplinkos, kurią
galime rasti. Dedame juos ant skirtingų
spalvų pagrindų ir fotografuojame. Po to
sukuriame nuotraukų kompozicijas, o
vartotojai jas komentuoja.

Pagrindinė meno technika
 

Fotografija.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                    X       Ispanija



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/P4vcqf0LpgM 

Meninių portretų fotografavimas.

Portretų fotografija

Išmanusis telefonas ar foto kamera,
gal trikojis.

Pasirinkto asmens fotografavimas.
Apšvietimo sąlygų tikrinimas ir
išdėstymas. Nustatyti fotoaparato
parametrus. Fotografuoti. Redaguoti ir
rūšiuoti nuotraukas. Spausdinimas.

Pagrindinė meno technika
 

Fotografija.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Kadangi portretus darantis asmuo negalėjo panaudoti
rankų smulkiosios motorikos, fotografuodamas
išmaniuoju telefonu jis naudojo balso komandas ir
naudojo socialinius tinklus publikavimui, o ne spausdino,
kad apsaugotų aplinką.

Visada paprašykite fotografuojamo subjekto leidimo
fotografuoti ir publikuoti nuotraukas.

https://youtu.be/P4vcqf0LpgM


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/JReTWdw-92g 

Pastatų ar architektūros fotografija.

Pastatų fotografija

Išmanusis telefonas arba fotoaparatas, 
 jei turite, trikojis.

Pastatų pasirinkimas pasivaikščiojimo
metu. Apšvietimo sąlygų tyrimas.
Pastatų fotografavimas. Vaizdų
tikrinimas fotoaparate. Vaizdų
pasirinkimas ir rūšiavimas kompiuteryje.  
Galimas spausdinimas.

Pagrindinė meno technika
 

Fotografija.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Mūsų klientas buvo susipažinęs su kišeniniu fotoaparatu
su skaitmeniniu ekranu, o ne su profesionalia
fotokamera ar jutikliniu ekranu išmaniuoju telefonu, todėl
naudojome tai, ką jis sugebėjo valdyti.

Įsitikinkite, kad fotografuojate ne tik priešais jus
esančius pastatus, bet ir iš skirtingų kampų ir aukščių.

https://youtu.be/JReTWdw-92g


MODELIAVIMAS



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=pe3i3VFpg2I 

Kelių technikų išbandymas viename
darbe.

Projektas “Herbas” su šalto porceliano mase

Kartonas, vienkartinis popierinis
rankšluostis, kukurūzų krakmolas,
popieriaus klijai (lipalas), soda, puodas,
karšti klijai, teptukas, žirklės, guašas,
spalvotas popierius.

Paruošiama šalta porceliano masė ir iš
jos gaminami pasirinkti elementai.
Herbo pagrindas pagamintas iš kartono.
Uždenkite servetėlėmis ir dažykite.
Paskutiniame etape viskas sujungiama į
vieną darbą.

Pagrindinė meno technika
 

Šaltas porcelianas.

X       Lietuva                                                                 Graikija

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Ši technika buvo naudojama kaip pirmasis įvadinis
darbas ir savęs pristatymas.

Šaltą porceliano masę rekomenduojama paruošti
anksčiau. Galite dirbti su ja, kai šalta.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=fWb5DeQeOaI

Padarykite formas naudodami plastiliną
(modeliną).

Lipdymas plastilinu (modelinu)

Plastilinas-modelinas (tai pasta, kuri ore
tampa standi, būna įvairių spalvų),
modeliavimo lazdelės.

Padarykite skirtingas figūros dalis ir
suklijuokite jas.

Pagrindinė meno technika
 

Modeliavimas.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                    X       Ispanija

https://www.youtube.com/watch?v=fWb5DeQeOaI


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtube/a7Hz8gaoTQo

Tipiško keltų namo maketo
realizavimas.

Maketai

Molis, grotelės, dažai, teptukai, šiaudai,
medžio pagaliukai, kartonas, „Judea“
bitumas, klijai ir medžio lakštas.

Namo pagrindą gaminame iš kartono.
Tada klojame plytas, molį dedant į
groteles su stačiakampiais tarpais.
Plytas dažome ir klijuojame prie formos.
Tada mes dedame šiaudus kaip stogą,
naudodami medžio pagaliukus.

Pagrindinė meno technika
 

Architektūra.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                    X       Ispanija

Namas buvo pagamintas didelio dydžio, kad visi dalyviai
galėtų dirbti. Prieš dedant darbą ant medžio lakšto,
būtina atlikti pradinį eskizo sutvirtinimą.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/XtVIGYbj3I8 

Mmagneto ant šaldytuvo gamyba
naudojant molį.

 Molinis magnetukas ant šaldytuvo

Molis, molio lyginimo mašina, formų
pjovimo įrankis, molio krosnis, molio
dažai, lakas, klijai, plokščias magnetas.

Pirmiausia paruoškite molį. Tada
pasirinkite formą, kurią norite padaryti.
Uždėkite formą ant molio ir tvirtai
paspauskite. Tada įkiškite juos į kronį ir
palikite parą joje pailsėti. Po to
nudažykite, lakuokite, priklijuokite
magnetuką ir jis paruoštas.

Pagrindinė meno technika
 

Molio keramika.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Šis meno kūrinys gali atrodyti techniškai ir sudėtingas,
tačiau tai gana įdomu, lengva ir smagu padaryti, todėl
pirmyn ir pabandykite.

Visus įrankius galima pakeisti: molio lyginimo mašiną su
sunkiu plokščiu metalo ar medžio gabalu, molio pjovimo formą
paprastu pjaustytuvu ir molio dažus akriliniais dažais.

https://youtu.be/XtVIGYbj3I8


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/k0t9lq_537w 

Įvairių molinių gaminių tapyba.

Pagamintų molio gaminių dekoravimas

Orkaitėje išdžiovinti moliniai gaminiai
(šaldytuvo magnetai, gėlės, dubenys ir
kt.), visiems prieinamas įvairiaspalvis
dažai ir teptukai.

Kiekvienas žmogus pasiima po molinį
gaminį. Pradėkite dažyti nuo vidurio ir
judėkite link kraštų. Paimkite teptuką,
panardinkite į vandenį, tada į dažus ir
galite pradėti dažyti. Kruopščiai nudažę
laukiame kol išdžius ir bus paruošta.

Pagrindinė meno technika
 

Tapyba ant molio.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Molinius gaminius paskirstykite, atsižvelgdami į
kiekvieno smulkiąją tapybos motoriką, kad užduotis būtų
sudėtinga, bet ne neįmanoma.

Jei dažai ant teptuko yra per šlapi, molinis gaminys gali
juos sugerti, todėl įsitikinkite, kad jie nėra per šlapi.

https://youtu.be/k0t9lq_537w


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/h68IV4d589s  

Puodų gaminimas naudojant tradicinę
Sekler keramiką.

Tradicinė keramika

Keramikai tinkantis molis, keramikos
sukamasis stalas, vanduo.

Paimkite saują molio. Padėkite jį ant
sukamo stalo centro. Kartkartėmis
pamerkite rankas į vandenį ir lėtai
pradėkite sukti diską. Kai dubens forma
bus paruoštas, aštriu įrankiu jį nuimkite
ir įdėkite į krosnį nakčiai.

Pagrindinė meno technika
 

Keramika.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Pagamintas dubuo yra paprastas plokščias su mažu
kraštu, jei jūsų klientai turi kantrybės ir įgūdžių, jie gali
būti sudėtingesni, aukštesni ir gali turėti pridėtą rankeną.

Jei molio spalva graži ir jums patinka, kaip atrodo, galite
palikti jį tokį, koks yra, bet taip pat galite pasirinkti
nudažyti prieš įdėdami į krosnį arba po to.

https://youtu.be/h68IV4d589s


KOLIAŽAS



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=KPrTx9xzdyI

Koliažo kūrimas iš sausų augalų su
spalvotu rėmeliu.

Koliažas iš sausų augalų 

Kartonas, popieriaus klijai (lipalas),
teptukas, žirklės, spalvotas popierius,
džiovinti augalai.

Koliažas.

Pagrindinė meno technika
 

Koliažas.

X       Lietuva                                                                Graikija                             

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Ant nupieštos formos dedami džiovinti augalai. Tada
mes juos klijuojame. Tokiu būdu gaunamas džiovintų
augalų koliažas. Gautas darbas įrėmintas spalvotu
rėmeliu.

Sausi augalai klijuojant gerai laikosi, todėl prieš
klijuojant augalus būtina išdžiovinti. Džiovinama tarp
knygos puslapių, lygintuvu arba pakabinamas.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/TJVhs2wVE40

Gaminame darbelius klijuojant mažus
spalvotus lipdukus.

Maži spalvoti lipdukai

Maži spalvoti lipdukai, visokie pagrindai
(kartonas, dėžės, drobė...).

Nuimkite popierių nuo lipdukų ir laisvai
priklijuokite juos ant pasirinkto pagrindo.

Pagrindinė meno technika
 

Koliažas.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                    X       Ispanija

Galite atkurti tokias instaliacijas kaip 
Yayoi Kusama „Obliteration Room“ 
https://www.youtube.com/watch?v=-xNzr-fJHQw



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/rgiIfQm4WnM

Romėnų simbolinių ir dvasinių
reprezentacijų („mandalų“) kūrimas
naudojant romėnų mozaikos techniką,
nes Roma yra mūsų tema.

Netikra mozaika – koliažas

Popierius, teptukai ir žymekliai, veltinis,
audinys, putplastis, putų polistirenas,
balti klijai.

Skirtingos medžiagos supjaustomos
mažais gabalėliais ir suklijuojamos viena
šalia kitos, paliekant tarpus. Kiekviena
piešinio erdvė pagaminta iš skirtingos
medžiagos. Tada jie apipjaustomi ir
įdedami į putų polistirolo formą.

Pagrindinė meno technika
 

Koliažas.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                    X       Ispanija

Tai daug pastangų reikalaujanti technika ir dalyviai
pavargsta. Pakeisti jį su kitais projektais yra geras
pasirinkimas.

Mes naudojame šablonus, kad palengvintume šių
objektų dizainą. Žmonėms, turintiems problemų dėl
stabilios rankos, naudojome pincetus ir stovus.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: 
https://www.youtube.com/watch?v=iWve9wjW5FY&t=8s

Reprezentacinis arba abstraktus
koliažas su butelių kamšteliais ant
drobės.

Butelių kamštelių menas

Butelių kamšteliai, drobė, klijai, tapybos
spalvos.

Ant drobės klijuojami dangteliai, kad
būtų suteiktas pagrindinis meno kūrinio
raštas ar forma, o spalvos ar kitos
medžiagos gali būti pridedamos po to,
kai klijai išdžiūvo ir dangteliai yra
pritvirtinti.

Pagrindinė meno technika
 

Koliažas, tapyba.

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Grupė turėtų išbandyti techniką, naudodama skirtingas
klijų porcijas, kol suras tinkamą. Pradinis norimo piešinio
pagrindinių linijų ir formų eskizas padės visam procesui.

Skatinome visus laikyti butelių kamštelius nuo išmestų
butelių, kad atrastume alternatyvų pakartotinio
naudojimo būdą.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://www.youtube.com/watch?v=iWve9wjW5FY&t=8s


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=Dt2O5Co_glU

Butelių dekoravimas spalvinga popierine
servetėle.

Butelių dekoravimas popierine servetėle

Butelis, spalvinga popierinė servetėlė,
žirklės, teptukas, klijai dekupažui ar
atlacoll klijai, indas su vandeniu.

Aplink buteliuką klijuojama popierinė
servetėlė, dengianti visus jo paviršius.

Pagrindinė meno technika
 

Kirpimas, tepimas klijais.

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Prieš tepdami popierinę servetėlę, pirmiausia trumpam
panardinkite buteliuką į vandenį, kad pašalintumėte
visas etiketes, kurios gali būti ten.

Mūsų grupė neturėjo didelių sunkumų dirbant šia
technika, naudojome kelių skirtingų formų ir dydžių
butelius, kad išsiaiškintume, kuris geriausiai tinka.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://www.youtube.com/watch?v=Dt2O5Co_glU


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/Jl4Rzps43jg 

Spalvotų makaronų naudojimas
piešimui.

 Tapyba su makaronais

Jūsų pasirinkto dydžio popierius arba
dėžutė, spalvingi makaronai,
pieštukai/markeriai/akvarelės ir
popieriaus klijai.

Ant popieriaus ar dėžutės nupieškite tai,
ką norime iliustruoti. Nubrėžkite linijas,
kuriose bus spalvoti makaronai. Ant
makaronų užtepkite klijų. Klijuokite juos
po vieną ir įsitikinkite, kad jie tvirti. Baigę
leiskite kūriniui išdžiūti.

Pagrindinė meno technika
 

Kirpimas, tepimas klijais.

 X     Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Vietoj makaronų galite naudoti pupeles, žirnelius ar bet
ką kitą.

https://youtu.be/Jl4Rzps43jg


POPIERIUS – ORIGAMI



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Naudojamas kartonas be blizgaus pagrindo.

Pakuotės kartonas supjaustomas 1 cm pločio
juostelėmis. Paruošiamas norimas rėmo pagrindas.
Rėmo kraštai formuojami juostelių ir karštų klijų pagalba.
Juostos ruošiamos. Vieni susukti, kiti nuplėšti pusiau, o
treti palikti tiesiai. Juostelės užpildo pasirinktus rėmo
tarpus. Kraštai arba vidurys. Ir kiti variantai. Klijais
suklijuokite pagrindą ir juostelės kraštą. Pasirinktas
ornamentas paspaudžiamas. Taip paruošti pagrindai
dažomi purškiamais dažais. Paruoštas pagrindas
papuoštas džiovintomis žolelėmis. Galima naudoti ir
dirbtines gėles. Visi augalai tvirtinami karštais klijais.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=uX3kWuzwY6k

Antrinis kartono panaudojimas namų
dekoravimui.

 Rėmelis iš kartono

Kartonas, lipalas, teptukas, žirklės,
karšti klijai, džiovinti augalai, purškiami
dažai.

Daugiasluoksnis kartono koliažas.

Pagrindinė meno technika
 

Popierinė forma.

X      Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                              Ispanija



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Patartina susukti 1 cm pločio juosteles. Tada jie sukasi
lengviau.

Pasirinkite paveikslėlį. Supjaustytos popieriaus juostelės
sukamos pagaliuko pagalba. Paruoštos juostelės
priklijuojamos prie pagrindo.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=s6FXJtId_QQ

Popieriaus juostelės sukimas.

Kvilingas

Popieriaus juostelės, lipalas.

Kvilingas.

Pagrindinė meno technika
 

Kvilingas.

Popierinis plastikas

X      Lietuva                                                                  Graikija                            
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Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Vieną puokštę galima suformuoti iš kelių žiedų. Arba
gėlės gali būti po vieną. Atliekami darbai gali būti
skirstomi į skirtingas kategorijas pagal žmogų.

Ruošiamos krepinio popieriaus detalės. Saldainis
suvyniojamas į spalvotus žiedlapius ir pritvirtinamas
tampria juostele ar karštais klijais. Žali lapai sutvirtinami
elastine juostele kartu apsukant ir iešmelį. Pabaigoje
suklijuojama.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=UNRnQeSRZ9w

Popierinės gėlės, slepiančios mielą
paslaptį.

Gėlės iš popieriaus su saldžia staigmena

Krepinis popierius, iešmelis, tampri
juosta, saldi staigmena, karšti klijai,
teptukas, žirklės.

Gėlės iš krepinio popieriaus.

Pagrindinė meno technika
 

Gėlės iš krepinio popieriaus.

X      Lietuva                                                                  Graikija                            
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Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Gaminamų detalių dydis parenkamas pagal erdvę,
kurioje vyks darbas.

Pasirinktas lengvas detalių lankstymas. Sulankstoma
20-30 skirtingų dalių. Sulankstomos norimų formų,
dydžių ir spalvų detalės. Paimkite A3 lapą ir jame
nubraižome kvadratą su centrinėmis linijomis.
Pasirenkamos norimos detalės. Iš centro dedamas
ornamentas. Ornamentus galima dėti ir ant sienos, ar
kitos pasirinktos erdvės.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/0zwp7vAS2VY

Popierius leidžia atskleisti savo
vaizduotę ir jausmus. Darbas reikalauja
susikaupimo ir tuo pačiu išnaudojama
laisvė kūrybai.

Mandala iš popieriaus

Spalvotas popierius, klijai, žirklės

Mandalų kūrimas ir origami.

Pagrindinė meno technika
 

Mandalų kūrimas ir origami.
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Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Lankstydami popierių turime būti kantrūs ir atsargūs be
staigių judesių ar per didelio spaudimo. Nereikia skubėti.

Mes pirmiems bandymams panaudojome įprastinius
paprastus kvadratinius popieriaus lapus, kad
susipažintume su technika; tada pakartojome visą
procesą naudodami origami popierių.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=wLScjhl_zmY

Origami gervės gamyba.

Origami gervė

Popierius (paprastas popierius arba
specialus origami popierius).

Lankstymas.

Pagrindinė meno technika
 

Lankstymas.

          Rumunija                                                              Ispanija
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https://www.youtube.com/watch?v=wLScjhl_zmY


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Verta eksperimentuoti su skirtingų formų ir dydžių
krepšeliais, turint omenyje įvairius galutinio objekto
panaudojimo būdus.

Pynimas buvo šiek tiek sunkus, todėl savo komandos
nariams leidome improvizuoti, kol jų krepšiai buvo tvirti ir
panašiūs į krepšį, kurį kas nors galėtų naudoti.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: 
https://www.youtube.com/watch?v=76aCfZQIGwM&t=12s

Lengvas ir įdomus būdas pasidaryti
popierinius krepšelius.

Kaip pasidaryti popierinį krepšelį

Laikraštis, lipni juosta, klijai, kartonas.

Pagrindinė meno technika
 

Piešimas, karpymas, klijavimas,
audimas.

          Rumunija                                                              Ispanija

Naudokite laikraščius kaip pagrindinę
medžiagą. Sulenkite kiekvieną puslapį
įstrižai, kad jį būtų galima naudoti kaip
giją. Pagrindui pagaminti iš kartono
išpjauname apskritimą. Pagrindą
padaliname į 8 dalis. Ant nubrėžtų linijų
klijuojame visas popierines virveles. Po to
mes pradedame "austi" kiekvieną eilutę,
esančią šalia jos. Kai virvelė yra
kruopščiai nupinta, pridedame dar vieną,
pritvirtindami ją prie jos galo juostele.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://www.youtube.com/watch?v=76aCfZQIGwM&t=12s


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Leiskite kūrybiškumui skleistis. Baigtas meno kūrinys
gali būti abstraktus arba vaizdingesnis.

Naudojome popieriaus likučius, bet galima naudoti
audinį ar bet kokią kitą medžiagą, net ir gamtoje
randamus daiktus.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/TAHov8692CQ 

Koliažo klijavimas panaudojant 
 popieriaus likučius.

Koliažo klijavimas

Popieriaus likučiai/popierius, žirklės,
formų pjaustytuvas, klijai.

Užduoties planavimas, jos atlikimas:
popieriaus plėšymas ir karpymas,
popieriaus lapelių sujungimas ir
suklijavimas. Atlikus užduotį, įrankių
padėjimas į vietas ir valymas.

Pagrindinė meno technika
 

Koliažas.
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https://youtu.be/TAHov8692CQ


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Įsitikinkite, kad visi kampai yra gerai išlyginti ir tikslūs,
kad sniego senis atrodytų profesionaliai ir vienodai.

Mes naudojome pakankamai didelius popieriaus lapus,
kad visi galėtų juos lengvai sulankstyti.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/oekA1bpiFFU

Popieriaus karpymas ir klijavimas
sniego seniui pagaminti.

Sniego senio modeliavimas

1 didelis baltas kvadratinis popierius, 1
vidutinio dydžio baltas kvadratinis
popierius, 1 raudonas mažesnis
kvadratinis popierius, 1 popieriaus klijai,
spalvoti pieštukai.

Sulenkite didelį baltą popierių viduryje.
Lygiai taip pat sulenkite kitą pusę.
Sulenkite 4 popieriaus kampus į
popieriaus centrą. Pakartokite 6
veiksmus su vidutinio dydžio baltu
kvadratu. Sulenkite mažą raudoną
kvadratinį popierių įstrižai. Sulenkite du
popieriaus kampus įstrižai. Sulenkite
siaurą kampą paliesdami sulankstytos
dalies apačią. Suklijuokite popierių į
sniego senio formą.Nupieškite akis,
burną, nosį ir sagas.

Pagrindinė meno technika
 

Koliažas.
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https://youtu.be/oekA1bpiFFU


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Bet kokie vaisiai gali būti pagaminti tuo pačiu būdu, tačiau
iškirptos dalys turėtų būti kitokios formos ir spalvos.

Tai gali būti padaryta didesniu mastu, kai prie to paties
vaisiaus prisideda keli asmenys, bet mums būtų geriau,
jei kiekvienas užsiimtų savo vaisiumi. Kirpdam būkite
ypač lėtas ir tikslus, kad pagal brėžinius sukurtumėte
tobulus apskritimus ir formas. Taip pat atminkite, kad
stiebas ir sėklos yra labai kieti ir sunkiai priklijuojami.

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/IC8rBCXoNEE 

Trimačio vaisiaus gamyba iš popieriaus.

3D obuolys

Didesnis raudonas ir baltas popieriaus
lapai, mažesnis žalias, rudas ir juodas
popierius ir A5 baltas popierius,
pieštukas, žirklės ir popieriaus klijai.

Nupieškite du apskritimus ant raudono
popieriaus, mažesnį apskritimą ant balto
popieriaus, lapą ant žalio popieriaus,
stiebą ant rudo popieriaus, mažytes
sėklytes ant juodo popieriaus. Iškirpkite du
raudonus apskritimus ir sulenkite juos per
pusę ir priklijuokite raudono popieriaus
nugarėlę ant balto A5 formato. Iškirptą
baltą apskritimą sulenkite per pusę ir
užklijuokite galinę pusę. Iškirpkite žalią
lapą, rudą stiebą ir juodas sėklas. Leiskite
jam išdžiūti 30 minučių.

Pagrindinė meno technika
 

Popieriaus karpymas ir klijavimas.

  X     Rumunija                                                              Ispanija
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https://youtu.be/IC8rBCXoNEE


SIŪLAI IR VILNA



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=Ecc0u4IYQYg

Sapnų gaudyklės kūrimas audžiant.

Sapnų gaudyklė

Mezgimo siūlai, žirklės, popierinė lėkštė,
popieriniai klijai (lipalas), teptukas.

Audimas ant popierinės lėkštės.

Pagrindinė meno technika
 

Audimas ant popierinės lėkštės.

X      Lietuva                                                                  Graikija                            

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Pasirenkamos siūlų spalvos ir paimama vienkartinė
popierinė lėkštė. Lėkštės kraštas suskirstomas į 16 lygių
dalių. Pro įpjovas suvedžiojami siūlai. Viena įpjova
paliekama be siūlo, turime gauti nelyginį spindulių
skaičių (15). Sutvirtinamas centras. Pasirinktu siūlu
pradedamas audimas. Vienas siūlas paliekamas
apačioje, kitas pakeliamas į viršų. Keičiant siūlų spalvas
ir kryptis gaunamas raštas. Kraštai užsukami siūlais taip
suformuojant rėmą. Užbaigtas darbas papuošiamas
siūlų plunksnomis.

Centrinių siūlų skaičius turi būti nelyginis.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/YXIPXBJrVfk

Rankdarbiai pagaminti iš vieno mazgo.
Visas darbas priklauso nuo pasirinkimo,
kaip surišti.

Makrame

Medinis pagaliukas, medvilniniai siūlai -
špagatas, žirklės.

X      Lietuva                                                                  Graikija                            
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22 vienodo ilgio siūlai perlenkiami per pusę ir pririšami
prie medinio pagaliuko. Paimami keturi siūlai ir
surišamas pagrindinis mazgas. Paimkite 1 siūlą ir
padėkite ant 2 ir 3. 4 siūlas dedamas po 2 ir 3. Paimkite
1 ir padėkite ant 2 ir 3. Visas mazgas priveržiamas.
Paskutinėje eilėje surišame tik 4 siūlus. Paimkite
pirmuosius 2 siūlus iš šonų. 4 siūlai pririšti prie
pagrindinio mazgo. Antroje eilėje iš šonų paimami 2
siūlai ir surišami 2 pagrindiniai mazgai.

Iš pradžių rekomenduojama pradėti tik nuo mažo
vieneto ir smulkių darbų.

Eiga
 

Makrame.

Pagrindinė meno technika
 

Makrame.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=mtlMunIF7VA

Įvairių spalvų vilnonių siūlų pynimas
apyrankei pagaminti.

Draugystės apyrankės

Mažiausiai trys vilnoniai siūlai, juosta,
karoliukai ar kiti papuošimai.

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Išbandę pynimą su skirtingo skaičiaus ir spalvų siūlais,
supratome, kad praktiškiau yra sumažinti siūlų skaičių
(pavyzdžiui, 3 ar 4 yra gerai) ir visiškai įsitikinti, kad jie
visi turi skirtingas spalvas, lengvai atskiriamas vienas
nuo kito. Labai svarbu sekti kiekvieną siūlą, kad
apyrankė būtų tokia ryški, skirtinos spalvos tikrai
pagelbsti!

Įsitikinkite, kad siūlams laikyti naudojama didelė, tvirta
geros kokybės lipni juosta.

Eiga
 

Siūlų pynimas.

Pagrindinė meno technika
 

Pynimas.
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https://www.youtube.com/watch?v=mtlMunIF7VA


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=vxU_heX53eA

Lengvas ir įdomus būdas pasidaryti
vilnos burbulus.

Vilnos burbulai

Mezgimo vilnoniniai sliūlai, popierius,
žirklės.

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Dalyviams labai patiko skirtingų spalvų vilnos
panaudojimo efektas ir antrasis „profesionalus
patarimas“ apvynioti vilnos virvelę dvigubai ar
keturgubai, kad „spurgas“ būtų greičiau uždengtos.

Paskutiniame etape galite naudoti žirkles, kad
įsitikintumėte, jog jūsų burbulas įgauna gražią, purią,
apvalią formą.

Eiga
 

Iš pradžių iškirpti dvi „spurgas“
primenančius popieriaus vienetus, o
tada mezgimo vilnos vyniojimas per
skylę yra pagrindinis procesas. Po to
tereikia nukirpti vilną viršuje ir aplinkui,
kol vėl bus matomas apačioje esantis
popierius. Paskutiniam žingsniui reikia
audinio juostelės per centrą ir tvirto
mazgo, kad būtų galima iškirpti ir išimti
"spurgas".

Pagrindinė meno technika
 

Mezgimo vilnos piešimas, karpymas,
vyniojimas.
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https://www.youtube.com/watch?v=vxU_heX53eA


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/EQJPHlmHv9k 

Tradicinis siuvinėjimas naudojant
vengriškus raštus.

Siuvinėjimas

Siuvinėjimo adata, spalvoti siūlai,
vengrų raštų knygelė arba raštai iš
interneto, žirklės, audinys, smeigtukai.

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Bet kurios kultūros siuvinėjimo tipą ir techniką galima
naudoti ar net derinti.

Būkite atsargūs su adatomis ir žirklėmis, taip pat turėkite
švarias rankas, kad nesuteptumėte audinio. Taip pat su
indigo spalva, nes ji gali perkelti pirštų atspaudus ant rašto.

Eiga
 

Nupieškite raštą.
Nukopijuokite jau nupieštą piešinį ant
pasirinkto audinio.
Pasirinkite adatos ir siūlų storį.
Reguliariai įsitikinkite, kad jūsų darbo
nugarėlė yra švari.
Pabaigę apžiūrėkite siuvinėjimą ir
pakoreguokite.

Pagrindinė meno technika
 

 Siuvinėjimas rankomis.
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https://youtu.be/EQJPHlmHv9k


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/xWMc3jB9ggc 

Žmonių kūrimas naudojant spalvotus
siūlus.

Mergina iš siūlų

Jūsų pasirinktos spalvos 5 m siūlų,
mažas kartono gabalėlis, žirklės.
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Vyniodami siūlą įsitikinkite, kad kiekviena gija yra
pakankamai įtempta, bet taip, kad nesulenktų kartono.

Eiga
 

Iškirpkite iš kartono stačiakampį. Susukite
visą siūlą ant kartono išilgai. Viršutinėje
pusėje suriškite mazgą. Nukirpkite siūlus
apvynioto kartono apačioje. Išimkite
kartoną. Viršutinėje pusėje suriškite
mazgą, kad turėtumėte galvą. Pasirinkite
kelias sruogas iš dviejų pusių rankoms ir
suriškite. Nukirpkite siūlą po dviem
mazgais, kad būtų pirštai. Ties juosmeniu
(siūlų viduryje) suriškite, kad
padarytumėte suknelę.

Pagrindinė meno technika
 

Siūlų formavimas.

https://youtu.be/xWMc3jB9ggc


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/_LrT81FY95A 

Raštuoto skirtuko kūrimas audimo 
 staklėmis.

Dekoratyvinis skirtukas

Audimo staklės, ilgi įvairių spalvų siūlai,
dėžutė.
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Reikia daug susikaupimo ir dėmesio detalėms.

Eiga
 

Suvyniokite verpalus ant staklių ir
šaudyklų. Mes priveržiame siūlą iš
dešinės į kairę ir iš kairės į dešinę, kol
pasieksime reikiamą žymės ilgį.
Paliekame atstumą ant gaubto, kuris yra
du kartus didesnis už gaubto storį, ir
pridedame kartono gabalėlį, kad šis
atstumas nebūtų naudojamas kraštams.
Norėdami užbaigti skirtuką, ant kraštų
galime uždėti mazgus, susiūti arba
susukti.

Pagrindinė meno technika
 

Audimas.

https://youtu.be/_LrT81FY95A


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/onImdJIrwUQ 

Dekoratyvinės staltiesės audimas stalo
staklėmis.

Dekoratyvinė staltiesė

Audimo staklės, ilgi įvairių spalvų siūlai,
žirklės.

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Dirbame su klientais, kurie gali sėdėti ilgiau, pavyzdžiui,
neturinčiais dėmesio problemų ar sėdinčiais neįgaliojo
vežimėlyje.

Įsitikinkite, kad stalas yra tinkamo aukščio, kad visi
galėtų lengvai pasiekti rankenas.

Eiga
 

Mes paruošiame išmetimo siūlą ant
deformavimo rėmo. Tada siūlą
perveriame per nendrę ir velenų
gaubtus. Kitas žingsnis – suvynioti siūlą
ir surišti jį mazgu. Tada galime pradėti
austi. Tarp staltiesių ant siūlą turime
palikti vietos pakraščiams. Norėdami
užbaigti kraštus, išimame
uždaromuosius siūlus ir galime arba
susiūti kraštus, arba daryti mazgus.

Pagrindinė meno technika
 

Audimas.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://youtu.be/onImdJIrwUQ


KITOS TECHNIKOS



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=X64MbUI08Iw

Dėžutė dekoruota jūsų pasirinktais
raštais dekupažo technika.

Dėžutė smulkmenoms

Lipalas, popierinės servetėlės, akriliniai
dažai, purškiami dažai, karšti klijai,
kavos pupelės, užtrauktukas, švitrinis
popierius.

Dekupažas.

Pagrindinė meno technika
 

Dekupažas.

X      Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Pasirenkamos reikalingos priemonės: dėžutė, klijai,
servetėlės, užtrauktukas. Švitrinio popieriaus pagalba
švelniai pašiaušiamas dėžutės paviršius. Karštais klijais
priklijuojamas užtrauktukas. Lipalas sumaišomas su
vandeniu 2*1. Į gautą skystį merkiamos servetėlės ir
klijuojamos prie dėžutės. Vietoje užtrauktuko galima klijuoti
ir medinius pagaliukus. Arba su karštais klijais išpaišyti
pasirinktą raštą. Išdžiūvusi dėžė nudažoma pasirinktais
dažais, akriliniais arba purškiamais. Tada puošiama
pasirinktomis priemonėmis. (Kavos pupelės ir kt.).

Geriau klijuoti prie stiklinio ar metalinio indo, jei jo
paviršius nugruntuotas arba nutrintas.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=lchMiNZHVyI

Pripildyti stiklinį indelį spalvingomis
detalėmis – vienas malonumas.

Manų kruopų tapyba

Manų kruopos, guašas, medinis
pagaliukas, popierinė lėkštė, pirštinės.

Smėlio tapyba.

Pagrindinė meno technika
 

Smėlio tapyba.

X      Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Pirmiausia ant švarios popierinės lėkštės užberkite
nedidelį kiekį druskos, smėlio arba manų kruopų.
Paimkite tam tikros spalvos kreidą ir įtrinkite ja turimą
birią medžiagą. Galima naudoti ir guašą. Kai druska,
manai ar smėlis nusidažo leidžiame jam išdžiūti. Gautą
spalvotą druską (smėlį) ar manus reikia atsargiai supilti į
stiklinį indą. Stiklinį indą galima papuošti turimomis
medžiagomis.

Kad smėlis ar manų kruopos nebyrėtų jį galima
užsandarinti. Taip netyčia atidarius butelį, druska
neišsilies. Galite naudoti PVA klijus.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=Wtlxc49ha3g

Lengvai pagaminamas iš natūralių
priemonių skirtukas knygai.

Skirtukas knygai

Ruginiai šiaudai, storesnis popierius,
plonas popierius, klijai, lygintuvas,
karštas vanduo, žirklės.

Aplikacija.

Pagrindinė meno technika
 

Aplikacija.

X      Lietuva                                                                  Graikija                            

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Sausus ruginius šiaudus supjaustykite 15-10 cm ilgio
gabaliukais ir pamirkykite karštame vandenyje. Mikštus
šiaudus perkirpkite išilgai ir išlyginkite. Ant popieriaus
lapo nubraižykite raštą. Patepkite popieriaus lapą klijais
ir priklijuokite šiaudelį tiesiai prie popieriaus.
Iškerpkite pasirinkto rašto ornamentą. Visas detales
klijuokite vieną ant kitos. Iš pradžių popierius, tada
medžiaga ir galiausiai - raštas iš šiaudų

Smulkias detales patartina pjauti aštresniu peiliuku arba
kirpti mažomis žirklutėmis.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/Wtlxc49ha3g

Tai poilsis ir buvimas gamtoje,
pasijaučiant kaip paprastas žolės
stiebas virsta namų puošmena.

Pynimas iš žolės

Žirklės, adata, siūlai, jauna žolė, lino
pluošto pakulos, klijai, mediniai
iešmeliai.

Žolės rišimas.
.

Pagrindinė meno technika
 

Žolės rišimas / Žemės menas.

X      Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                              Ispanija

Pasidarykite gaminio eskizą. Paimkite žolę ir lino
pluoštelį. Žolės pluoštelį sudėkite taip, kad kiek galima
daugiau visi žolės stiebeliai gulėtų tiesiai ir vienodai.
Tada paimkite liną. Žolės vieną kraštą standžiai apsukite
su linu. Jį užtepkite klijais ir taip sutvirtinkite juostelės
pradžią. Toliau žolę pasirinktu atstumu tvirtai užsukite
lino pluoštu. Pabaigą užtvirtinkite klijais. Tokiu būdu
paruoškite jums reikalingą kiekį žolės juostelių. Pagal
eskizą susukite pasirinktas formas. Juosteles siūkite su
siūlu ir adata. Elementus sujunkite į vieną ornamentą.

Darbams naudojama tik šviežia žolė arba jei žolė
išdžiūsta, ją galima supurkšti vandeniu.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/FAqMDRAkuZ4

Lengvai pagaminami ir nesudėtingi
žaislai, interjero detalės. Įtraukianti
technika.

Interjero detalės

Folija, medvilninė vata, krakmolas,
akrilas, teptukas.

Papje maše technika.

Pagrindinė meno technika
 

Papje maše, naudojant vatą ir krakmolą.

X      Lietuva                                                                  Graikija

    X   Rumunija                                                              Ispanija

Sumaišykite mišinį-klijus. 1 šaukštas krakmolo
sumaišykite su 100 ml. šalto vandens. Į gautą masę
įpilkite viena stiklinė karšto vandens. Gerai išmaišykite ir
palikite atvėsti. Paimkite norimo dydžio folijos gabaliuką
ir gniaužydami formuokite pasirinktą formą - grybą,
rutuliuką, vaisių ar kita. Folija turi būti kiek galima
kietesnė. Vatą išdėliokite plonomis gijomis kiek galima
daugiau ir ploniau. Pagamintus klijus imkite pirštais ir
tepkite ant folijos. Tada lengvai priklijuokite vatą.

Krakmolo masę padarykite kuo skystesnę.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/LGCd3FKDTI4

Naudojant audinio gabalėlius,
sukuriamas originalus medis.

Dekoratyvinis medis

Cementas, šaka, poliesterio rutuliukai,
medžiaga, žirklės, adata, siūlai,
spalvotas kokoso plaušas, mediniai
iešmeliai, karšti klijai.

Audinio gabalėlių panaudojimas.

Pagrindinė meno technika
 

Audinio gabalėlių panaudojimas.

X      Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                              Ispanija

Sumaišykite cementą su vandenių pagal instrukcija ant
pakuotės. Paruoštą masę supilkite į indą ir įdėkite šaką.
Palikite kol sustings. Ant pagrindo užmaukite polistirolo
burbulus į kuriuos smeigsim paruoštas detales. Atrinkite
poliesterio detales. Sukarpykite audinį vienodais
kvadratėliais. Į paruoštą audinį susukite poliesterio
detalę ir stipriai užsukite siūlą. Į taip susuktas detales
įsmeikite medinį iešmelį. Paruoštas detales karštų klijų
pagalba priklijuokite prie ant šakos užmauto burbulo.
Tarpus užkamšykite spalvotu kokoso plaušu.

Jei audinys sukarpytas per siaurai, jis plyš.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/vBlsmZanfS4

Šventinė dekoracija, kurią labai
paprasta pagaminti ir suteikianti
atsipalaidavimo.

Žvakės dekoravimas

Žvakė, popierinė servetėlė, šaukštas.

Dekupažas ant vaško.

Pagrindinė meno technika
 

Dekupažas kitaip.

X      Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                              Ispanija

Pasirinkite norimo dydžio žvakę. Pasirinkite norimas
popierines servetėles. Iškirpkite servetėlę taip kad tilptu
ant žvakės. Išskleiskite servetėlę taip , kad būti tik
vienas sluoksnis. Įkaitinkite šaukštą ant žvakės liepsnos.
Juo perbraukite per pridėtą servetėlę prie žvakės.
Servetėlei pakeitus spalvą, ji priklijuojama prie žvakės ir
darbas baigtas.

Kai vaškas labai greitai įkaista, reikia į tai atsižvelgti.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/LwTaMcgMutc

Vilnos vėlimas – vienas iš tradicinių
amatų, kuris suteikia šilumą dirbant ir
ramina.

Vilnos paveikslai

Porolonas, avies vilna, vėlimo adata,
juostelė ar kiti priedai.

Sausas vilnos vėlimas.

Pagrindinė meno technika
 

Vilnos vėlimas.

X      Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                              Ispanija

Nupieškite ant popieriaus norimas badyti paveiksliukas.
Pasirinkite norimas vilnos spalvas. Paveiksliuką
perkelkite ant porolono. Imkite norimą vilnos sluoksnį ir
su vėlimo adatą įveskite į poroloną. Taip formuokite visą
paveikslą.

Adatos lūžta labai greitai, jei su jomis elgiamasi
neatsargiai.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/EDHXWs2eJPQ

Piešinių ar dekoracijų kūrimas deginant
medieną specialiu instrumentu.

Medienos pirografija

Pirografijos aparatas, mediena,
kopijavimo popierius.

Padarytinas piešinys perkeliamas ant
medžio. Ant jo iraviruojama pirografu.

Pagrindinė meno technika
 

Pirografija.

         Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Uždėkite svarmenis ir atramas, kad detalės nejudėtų
darbo metu, jei dalyvis gali naudotis tik viena ranka, ir
pirografo padėtis būtų patogiausiioje vietoje, kad
nesudegtų laidai.

Žmonės, kurie turi būti labai arti piešinio, tai daroma su
piro-graviravimo mašina, kuri naudoja apsaugą.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/cN6W9qd9wGU

Sukurkite instaliaciją su jūsų pačių
darytomis Tibeto vėliavomis, kuriomis
siekiama skatinti tobulėjimą.

Tibeto vėliavos

Medžiaga, virvelės, markeriai, adata ir
siūlai.

Medžiagą sukerpame stačiakampio
formos, markeriu rašome žodžius,
skatinančius taiką, gerumą, išmintį ir
stiprybę. Juos prisiuvame prie virvės ir
kabiname lauke.

Pagrindinė meno technika
 

Siuvimas, instaliacijos.

         Lietuva                                                                  Graikija                            

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Pakabinkite instaliaciją lauke, kur ji bus matoma.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/mCO0ptmb5Rg

Išdrožinėti moliūgai Helovino vakarėlio
dekoravimui.

Išdrožinėti moliūgai

Moliūgai, peiliai, šaukštai ir žvakės.

Pirmiausia nupjaukite moliūgo viršūnę, o
tada šaukštu išskobkite visą minkštimą.
Tada išpjauname akis ir burną,
galiausiai į vidų įdedame uždegtą žvakę
ir vėl uždedame dangtelį (viršūnę).

Pagrindinė meno technika
 

Skulptūra.

         Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Drožinėja tie dalyviai, kurie turi daugiau problemų su
psichomotoriniais įgūdžiais.

Išskaptuoti moliūgai po dviejų dienų supūva, ypač jei
laikome ilgai uždegtą žvakę.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/yRIQuItutXw

Netikro vitražo gaminimas.

Netikras vitražas

Metakrilato lakštas, lipnus švinas, dažai
vitražams, žirklės, pjaustytuvas.

Padarome piešinį ir dedame po
metakrilato lakštu. Tada mes darome
piešinį virš šio lapo, klijuojant šviną
išilgai jų linijų. Kai tai bus padaryta, tarp
linijų užtepami pusiau permatomi dažai.

Pagrindinė meno technika
 

Stiklo dažymas.

         Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Netikrą vitražą dedame ant stalo ir, kai reikia,
apverčiame, kad visi dalyviai galėtų dirbti.

Dirbkite vėdinamoje vietoje dėl stipraus dažų kvapo.



Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=Nw7BLRn4w6I

Drobės menas su karoliukais, sagomis
ir akrilo spalvomis.

Karoliukai, sagos ir akrilo spalvos

Siūlai, adatos, karoliukai, sagos, drobė,
pieštukas, akrilo spalvos, vanduo,
paletė, teptukai.

Mes susiuvame karoliukus ir sagas
išilgai formos / linijų, kurias norime turėti
ant drobės, tada užpildome likusį drobės
paviršių pasirinktomis akrilo spalvomis.

Pagrindinė meno technika
 

Siuvimas, dažymas.

         Lietuva                                                                  Graikija

          Rumunija                                                    X       Ispanija

Stalą, ant kurio dirbame, nuo dažų apsaugojome audinio
ar kartono užtiesalais.

Dažus geriau naudoti po to, kai baigtas susiuvimas, o
viskas aplink ir apačioje yra švari.

https://www.youtube.com/watch?v=Nw7BLRn4w6I


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=AW1mj4bM2d4

Kaip pasidaryti „pasidaryk pats“ kalėdinį
dekoravimo burbulą.

Kalėdinis burbulas

Burbulai, įvairios apdailos medžiagos,
tokios kaip lipdukai, karoliukai, netikras
sniegas, figūrėlės, perlai, natūralios
medžiagos, blizgučiai ir kt. bei klijai.

Dekoruoti burbulo vidų yra labai
prisitaikantis procesas, kiekvienas gali
laisvai jaustis kūrybiškai ir rasti savo
stilių bei pridėti savo „pasidaryk pats“ ar
rastų mikroobjektų / „rastų daiktų" (objet
trouvé) dvasia.

Pagrindinė meno technika
 

Klijavimas, rišimas.

          Rumunija                                                              Ispanija

Kviečiame visus dalyvius iš anksto pagalvoti, ko jie
norėtų turėti savo niekučių viduje ir atsinešti asmeninius
daiktus, dekoracijas ar natūralias medžiagas (pvz.,
kankorėžius).

Dažus geriau naudoti po to, kai baigtas dekoravimas, o
viskas aplink ir apačioje yra švaru.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://www.youtube.com/watch?v=AW1mj4bM2d4


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: 
https://www.youtube.com/watch?v=_-7YoK2lHxI&t=13s

Natūralių medžiagų graviravimas ir
dažymas hibridinėms skulptūroms
gaminti.

Graviravimas

Mediena arba uola, elektrinis
graviruotojas, spalvos, perdirbtos
elektros prietaisų dalys.

Medienos ar uolų gabalai surenkami,
tada apdorojami naudojant elektrinį
graviratorių ir dažomi skirtingomis
spalvomis. Arba ant jų galima pritaikyti
dalis iš perdirbtų medžiagų.

Pagrindinė meno technika
 

Graviravimas.

          Rumunija                                                              Ispanija

Grupei skyrėme laiko rinkti jų pasirinktas natūralias
medžiagas ir pasirūpinome, kad visi naudotų elektrinį
graviratorių prižiūrimi.

Rekomenduojame dirbti su vidutinio ir mažo dydžio
detalėmis, kad būtų lengviau tvarkyti ir transportuoti.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://www.youtube.com/watch?v=_-7YoK2lHxI&t=13s


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://www.youtube.com/watch?v=MGdC7sM5_Zs

Senų marškinėlių ar palaidinės
pavertimas kasdieniam naudojimui
skirtu krepšiu (pirkinių krepšys ir kt.).

Krepšelio gaminimas iš senų marškinėlių

Marškinėliai, žirklės, papuošimo
medžiagos.

Tekstilės gabalų iškirpimas ir juostelių
surišimas.

Pagrindinė meno technika
 

Kirpimas, paprastų mazgų darymas,
susiuvimas (jei pageidaujama,
papuošimas).

          Rumunija                                                              Ispanija

Naudojome mažas žirkles, kad įsitikintume, jog jas
saugu naudoti visiems, siūlėme pjovimo linijas pažymėti
kreidos gabalėliu.

Turėtume būti atsargūs, kad rankovių plotas nenukirptų per
giliai, nes tuomet mūsų krepšio rankenos bus per plonos.

 X     Lietuva                                                         X      Graikija                            

https://www.youtube.com/watch?v=MGdC7sM5_Zs


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/2bqMvdCQaeY 

Dekoratyvinės apyrankės gaminimas
naudojant odą.

Apyrankė iš odos

3 skirtingų spalvų 25-30 cm ilgio odinės
juostelės ir žirklės.

Padėkite tris siūlus vienas šalia kito ir
padarykite tvirtą mazgą pačiame viršuje.
Kitas žingsnis yra pynimas.
Kai būsite patenkinti ilgiu, padarykite
kilpą viršutiniu galu aplink ranką.

Pagrindinė meno technika
 

Tekstilės juostelių iškirpimas ir
surišimas.

         Lietuva                                                                  Graikija

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Jei negalite patys išlaikyti viršutinio mazgo tvirtumo,
galite paprašyti draugo padėti jį laikyti arba prikalti prie
stalo.

Įsitikinkite, kad visos jūsų pynės yra gražios ir tvirtos.

https://youtu.be/2bqMvdCQaeY


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/zeZGjG-n9IA

Odinis vėrinys

Odos gabalas, virvelė iš odos arba
storesnio siūlo, mažas plaktukas, vinis ir
žirklės.

Paimkite odos gabalėlį ir supjaustykite jį
mažu apskritimu. Pasukite odą iš kitos
pusės ir vėl padarykite skylę.
Paimkite siūlą ir įkiškite į skylę.
Pamatuokite ilgį ant kaklo, surišame
mazgą ir nupjauname virvelės perteklių.

Pagrindinė meno technika
 

Odos dirbiniai.

         Lietuva                                                                  Graikija

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Odoje padaryti skylutę gali būti sunku, galima kantriai
naudoti aštrų vinį ir plaktuką arba, jei tai saugu, adatą
galima įkaitinti ir tai palengvins padaryti skylę.

Jei odos gabalas yra neįdomus, vėliau jį taip pat galite
dažyti ar išraižyti, kad būtų įdomiau.

https://youtu.be/zeZGjG-n9IA


Trumpas aprašymas
 

Priemonės
 

Eiga
 

Siūlome atkreipti dėmesį dirbant šia technika
 

Kaip mes jį pritaikėme savo grupėje:
 

Ši meno technika buvo naudojama:

Artability+ You Tube kanalas – nuoroda į pamoką: https://youtu.be/uicUJ0-r_i8 

Triušis iš kojinių

Kojinė, žirklės, virvė, ryžiai, saga, akys ir
įvairūs spalvingi kutai, klijai,

Užpildykite kojinę ryžiais ir užriškite
virve. Įkirpkite kojinės viršutinę dalį
triušio ausies forma. Priklijuokite triušio
akis. Dabar galite suklijuoti visus kutus ir
sagas. Nupieškite triušio burną.

Pagrindinė meno technika
 

Modeliavimas.

         Lietuva                                                                  Graikija

  X     Rumunija                                                              Ispanija

Naudokite naudotas, bet švarias kojines. Ryžius galima
pakeisti bet kuo, kas turi tokią pat tekstūrą.

Triušio modeliavimas iš kojinės.

https://youtu.be/uicUJ0-r_i8


VERTINIMAS



6.1 
Aspektai, į kuriuos reikia

atsižvelgti



Toliau apibendrinsime keletą svarbių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant meninius
užsiėmimus ir jų dalyvius:

- Savarankiškumas. 
Įvertinti, ar kūrybinio proceso metu jie patys pasirinko temą ir turimas medžiagas, ar išsirinko tas,
kurios jiems labiausiai patiko, ir ar patys nusprendė, kada jų darbas užbaigtas, o kada ne.

- Kognityviniai aspektai.
Jei dalyviams teko susidurti su kažkuo nauju ir teko tai išspręsti. Ar pasitelkdami kūrybiškumą jie
ugdė problemų sprendimo įgūdžius.

- Kompetencijos.
Nustatyti, ar įgytos naujos žinios ir įgūdžiai.

- Socialiniai įgūdžiai. 
Įvertinti, ar, kalbant apie socialinius santykius, nebuvo destruktyvaus elgesio arba elgesio, kuriuo
skatinamas dalyvavimas grupėje ir pagarba klasės draugų darbui.

- Bendravimas ir (arba) saviraiška.
Įvertinti, ar atliktas darbas padėjo išreikšti save ir ar per kūrybinį procesą jie pademonstravo savo
skonį ir pomėgius.

- Savarankiškumas.
Įvertinti, ar dalyviams reikėjo daugiau ar mažiau paramos, kokios paramos ir kuriuo momentu jie
galėjo jos atsisakyti.

- Savivertė. 
Ar proceso metu pagerėjo ir sustiprėjo savivertė.

- Kūrybiškumas. 
Ar dalyviai kūrybinio proceso metu susikaupė, eksperimentavo ir galiausiai sugebėjo sukurti kažką
originalaus savarankiškai.

- Motyvacija.
Įvertinti projekto metu pasiektą dalyvių motyvacijos lygį ir nustatyti, kurie veiksniai jį lemia.

Apskritai bus vertinami visi tie aspektai, kurie projekto dalyviams suteikia kažką naujo.



6.2
Metodologija



6.2.1

Individualių darbo planų analizė



Juose vertinami skirtingi aspektai ir skiriami balai nuo nedirbta, pradėta, vykdoma ir pasiekta.
Vertinami šie punktai:
 
 - Individualiai arba grupėse kuria darbus, kuriuose komunikacinis ryšys yra tikslingas, tyrinėja
medžiagų ir priemonių galimybes.
 
 - Išnagrinėja meno kūrinių savybes, elementus, technikas ir medžiagas, kurias pasiūlo ir pataria
atkartoti bei kurti naujus kūrinius.
 
 - Individualiai ir (arba) kolektyviai kuria darbus naudodami mišrias technikas.
 
 - Mėgsta valdyti ir tyrinėti medžiagas.
 
 - Stebi plastiškus ir vizualinius kūrinius aplinkoje, parodose ar muziejuose ir juos aptaria
(užsiėmimų veikla).
 
 - Tinkamai vartoja terminus, susijusius su medžiagomis, priemonėmis ar meninės kompozicijos
aspektais.
 
 - Tyrinėja plastikos elementus vaizduose, pavyzdžiui, iliustracijose, nuotraukose, lipdukuose,
logotipuose ar plakatuose, esančiuose artimoje aplinkoje.

 - Perteikia meno kūrinio sukeltus įspūdžius.

 - Parodo savo darbo rezultatą ir atskleidžia jo paskirtį bei tikslą.

 - Domėjimasis įvairiomis vaizdų komunikacijos formomis.
 
 - Apibūdina aplinkoje esančius vaizdus ir jų sukeliamus pojūčius.
 
 - Savarankiškai lanko parodas ir muziejus.
 
 - Savarankiškai kuria meninius darbus ne užsiėmimų metu.
 
 - Gerina savimonę ir savivertę.
 
 - Didina aktyvaus dalyvavimo ir iniciatyvos laipsnį.
 
 - Išreiškia pasitenkinimą atliktu darbu.
 
Pastabos gali būti pateikiamos prie kiekvieno dalyko ir kiekviena organizacija gali išplėsti vertinamus
dalykus.
 
Individualiuose vertinimo lapuose pildoma lentelė, kurioje išvardijami kiekvieno dalyvio atlikti
individualūs ir kolektyviniai darbai.  



UŽSIĖMIMAI VYKSTA:

DALYVIS: ID: Pradžios data: Pabaigos data:

KITA SVARBI INFORMACIJA:

 Individualus meno užsiėmimų dalyvio planas

Jis/ji dirba individualiai arba grupėje,
komunikuodamas tyrinėja medžiagų galimybes
ir instrumentus.

Jis/ji tyrinėja meno dirbinių charakteristikas,
elementus ir medžiagas, siūlo kaip perkurti arba
padaryti naujus meno kūrinius.

Jis/ji kuria darbus, naudodamas mišrias
technikas individualiai ir (arba) grupėje. 

Mėgaujamasi liečiant ir naudojant medžiagas.

DARBO ĮGŪDŽIAI PASTABOS
NT IN IP A

EIGA*

*nepavyko (NT); inicijuotas (IN); vyksta (IP); pasiektas (A)

Jis/ji pastebi plastiką ir vizualinį meną aplinkoje,
parodose ar muziejuose ir vėliau tai aptaria
(Artability+ meno užsiėmimuose).

Tinkamai vartoja terminus, susijusius su medžia-
gomis, instrumentais ar meno kompozicijomis.

Tyrinėja plastiką paveikslėliuose, tokiuose kaip
iliustracijos, nuotraukos, lipdukai, logotipai ar
plakatai, kurie pateikiami iš arti.

Aptaria įspūdžius, kuriuos sukelia meno kūriniai.

Jis/ji demonstruoja rezultatus bei aptaria savo
darbų planus ir tikslus.

Rodo susidomėjimą ieškant įvairių vaizdų
komunikacijos formų.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Apibūdina matomus vaizdus ir jų sukeliamus
pojūčius.

Lanko parodas ir muziejus savarankiškai.

Kuria savarankiškai ne tik projekto dirbtuvėse.

Gerėja savimonė ir savivertė.

DARBO ĮGŪDŽIAI PASTABOS
NT IN IP A

EIGA*

*nepavyko (NT); inicijuotas (IN); vyksta (IP); pasiektas (A)

Padidėja aktyvaus dalyvavimo ir
iniciatyvos lygis.

Kyla pasitenkinimas atliktu darbu.

11

12

13

14

15

16

17

18

Garso ir vaizdo
montavimas

FotografavimasGraviravimasSiuvimas

KeramikaSkulptūrų lipdymas

TapybaPiešimas

Garso ir vaizdo
montavimas

Fotografavimas GraviravimasSiuvimas

KeramikaSkulptūrų lipdymas

TapybaPiešimas

NAUDOTOS TECHNIKOS:

SUKURTI MENO DIRBINIAI

BENDRAS
SKAIČIUS

Grupinis darbas

Individualus darbas

Kita



6.2.2

Galutinis dalyvių vertinimas



Su dalyviais surengiamas neoficialus susitikimas ir užduodami įvairūs klausimai.

 - Ar jums patiko užsiėmimai? Kas labiausiai patiko?

 - Ar išmokote naujų dalykų?

 - Ar jums patiko atliktas darbas?

 - Kuris iš klasės draugų darbų jums labiausiai patiko?

 - Ar ir toliau dalyvautumėte meniniuose užsiėmimuose?



6.3
Covid 19 neatidėliotina

sveikatos priežiūra



Pandemija buvo įvykis, į kurį būtina atsižvelgti vertinant, kad Covid19 pasireiškė pirmaisiais projekto
kūrimo metais ir turėjo pasekmių vėlesniais metais.
 
Tai trukdė ne tik užsiėmimų veiklai, kuri iš tiesioginės tapo virtualia arba buvo laikinai nutraukta, bet
ir dalyvių nuotaikai, kurios psichologines ir fizines pasekmes sukėlė izoliacija ir bendravimo su
bendraamžiais trūkumas.



IŠVADOS IR
REKOMENDACIJOS



7.1
Išvados



7.1.1

COGAMI-Ispanija



Iš esmės projektas pasiteisino, kai kurie dalyviai į meno užsiėmimus atvyko pirmą kartą, o tie, kurie
jau anksčiau dalyvavo panašiuose užsiėmimuose, pagerino savo darbų kokybę, patobulino techniką
arba išbandė naujas technikas, kurių anksčiau nenaudojo.
 
Visi jie pagerino bent aštuonis vertinamus dalykus, o labiausiai pagerėjo savęs vertinimas ir savęs
pažinimas; šį pagerėjimą dalyviai pripažino ir per baigiamąjį vertinimo susitikimą su jais.
 
Kiti didžiausią pasiekimų skaičių turintys punktai buvo šie: išaugo aktyvumas ir iniciatyvumas, taip
pat sustiprėjo pasitenkinimas atliktu darbu.
 
Kai kurie dalyviai negalėjo savarankiškai lankytis parodose ir muziejuose, nes tam trukdė jų
šeimyninė padėtis ar gyvenamoji vieta, kaimo vietovės, esančios toli nuo kultūros centrų, ar rimti
susisiekimo iš namų iššūkiai. 
 
Dar vienas iš mažiausiai patobulėjusių dalykų buvo savarankiškas darbas ne užsiėmimų metu, nors
įdomiausia, kad trimis atvejais tai lėmė pandemijos situacija, izoliacija namuose, todėl trys dalyviai
buvo paskatinti kurti darbus namuose, o rezultatas buvo labai patenkinamas. Kita vertus, kiti
projekto dalyviai arba atsisakė dalyvauti projekte, nes bijodami pandemijos nebegrįžo į dienos
centrą, juos pakeitė kiti, arba jų aktyvumas sumažėjo dėl psichologinio pandemijos situacijos
poveikio, kuris buvo neigiamas kūrybinės veiklos faktorius.
 
Iš daugybės per pastaruosius trejus metus sukurtų individualių ir kolektyvinių meno kūrinių 28 buvo
atrinkti į virtualią ir vietoje veikiančią parodą.
 
Projektas Artability+ padarė didelį poveikį COGAMI dienos centrui Lugo mieste - kasdienei veiklai ir
centro klientams bei darbuotojams. Užsiėmimai paskatino specialistų bendradarbiavimą, ypač su
ergoterapijos ir psichologijos skyriais, kurių metu buvo sukurti keli meno kūriniai. Kitas labai svarbus
įvykis buvo miesto viešojoje bibliotekoje surengta paroda, kurios metu projektas buvo pristatytas
plačiajai visuomenei, ir Lugo mieste surengti virtualios parodos kūrimo kursai, kuriuose dalyvavo
projekto dalyviai iš visų projekto partnerių organizacijų.  



7.1.2

ATA - Rumunija



Šiame projekte visi mūsų dalyviai buvo meninių užsiėmimų naujokai. Visi 11 iš jų retkarčiais
dalyvaudavo rankdarbių ir meno užsiėmimuose, kurie buvo jų terapijos dalis, tačiau niekada nebuvo
tokie intensyvūs, kaip šio projekto metu. Todėl iš vertinimų supratome, kad visi jie labai patobulėjo
daugelyje sričių, kuriomis jiems buvo siekiama padėti, ir kad jie yra entuziastingai nusiteikę tęsti
tokio pobūdžio užsiėmimus. 
 
Per daugiau nei 11 mėnesių trukusius užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 11 dalyvių, labiausiai buvo
ugdomi gebėjimai, susiję su savęs įvertinimu, savarankiškumu ir kūrybiškumu. Dauguma dalyvių
padarė didžiulę pažangą turėdami galimybę dirbti su savo pačių pasirinkta meno stilistika, savo
pačių pasirinktomis priemonėmis ir visiškai kontroliuoti kūrybinį procesą bei trukmę užsiėmimų metu.
Daugelis iš jų turi patirties rankdarbių srityje, todėl jiems buvo labai įdomu ir malonu šią patirtį
pritaikyti kuriant meninius kūrinius.
 
Nors ne visi dalyviai turi priemonių ar galimybių užsiimti menine veikla ne seminaro metu, bent 4 iš
11 dalyvių - Joco, Klau, Boti ir Imike - reguliariai piešia savo nuotraukas mandalas ir siuvinėja.
 
Visi 11 dalyvių projekto metu turėjo galimybę apsilankyti bent viename muziejuje, tačiau 5 iš jų
lankėsi vietiniame istoriniame muziejuje be meno parodos (nes regione nebuvo kitos galimybės), o
kiti 6 turėjo galimybę pamatyti meno parodą. Todėl galime teigti, kad ir mūsų atveju ši sritis yra
mažiausiai pritaikyta lankytojams. Tačiau visi projekto dalyviai ir priežiūros personalas su didžiuliu
entuziazmu priima 18 projekto metu sukurtų meno kūrinių parodą, kuri bent mėnesį bus
eksponuojama mūsų vietos muziejuje.
 
Viena vertus, COVID poveikis pasireiškė tuo, kad dalyviai ilgą laiką negalėjo rengti praktinių
užsiėmimų: 2020 m. jie beveik 3 mėnesius nepertraukiamai rengė praktinius užsiėmimus biure,
2021 m. - 4 mėnesius, o 2022 m. - 4 su puse mėnesio, be galimybės rengti internetinius praktinius
užsiėmimus, nes nė vienas iš dalyvių nemoka naudotis internetu ir tik vienas gali naudotis
informacinėmis technologijomis. Pagrindinis dalykas, kuris buvo matomas, buvo tai, kad tų dviejų
dalyvių, kurie prisijungė prie mūsų užsiėmimų 2020 m. ir 2021 m., deja, daug įgūdžių buvo pamiršta
arba prarasta.



7.1.3

ANTIGONE - Graikija
 



Graikijoje mums buvo be galo malonu pastebėti, kad projekto komanda per visą šį laiką padarė
didžiulę pažangą, ypač kalbant apie aktyvesnį dalyvavimą ir savęs pažinimą bei geresnį meninio
proceso ir galutinio kūrinio rezultatų ir įspūdžių perteikimą. 
 
Grupėje, su kuria dirbome, buvo žmonių, anksčiau dalyvavusių panašiuose meniniuose
užsiėmimuose, taip pat žmonių, kurie juose dalyvavo pirmą kartą; pirmosios grupės pažanga,
žinoma, buvo akivaizdesnė, nes jie turėjo galimybę grįžti prie senų savo darbų, patobulinti anksčiau
naudotas technikas, taip pat jie palaikė savo kolegas, kurie tai atliko pirmą kartą. Buvo dalyvių, kurie
jau specializavosi tam tikrose technikose ir (arba) medijose (pavyzdžiui, medžio skulptūros arba
karoliukų ir mišrios technikos koliažo) ir turėjo galimybę parodyti savo įgūdžius kitiems grupės
nariams; tuo tarpu jie taip pat turėjo sugalvoti, kaip pritaikyti savo technikas konkretiems kitų
poreikiams ir gebėjimams bei kuo geriau perteikti tai, ką, kaip ir kodėl jie daro. Naujokams (du iš jų
prie komandos prisijungė paskutiniais programos metais) prireikė šiek tiek laiko susipažinti su grupe
ir projektu, o kai jie pajuto, kad tai yra saugi vieta kūrybai, jie taip pat pasinaudojo galimybe
pasidalyti meninėmis technikomis. Mokymo mobilumas Ispanijoje buvo aukščiausio lygio įvykis
visiems, kurie keliavo kartu su mumis; aktyvus dalyvavimas, bendravimas ir kūrybiškumas labai
išaugo per mokymus ir bendrą veiklą, kurią organizavo COGAMI Lugo mieste. Kitas rodiklis, kuris
pagerėjo dėl mokymų ir apsilankymų muziejuose, kuriuos organizavome anksčiau Salonikuose,
buvo dalyvių susidomėjimas meno kūriniais muziejuose ir galerijose, jų savarankiškas lankymasis ir
aptarimas to, kas jiems paliko įspūdį.
 
Tiesa, didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrėme, buvo COVID 19 protrūkis; per tuos ilgus mėnesius,
kai buvo užsitęsusi izoliacija, visi užsiėmimai buvo perkelti į internetinę erdvę, o tai labai trukdė
mūsų dalyviams mėgautis vieni kitų draugija ir komandine dvasia. Kai kurie iš jų neturėjo priemonių
ir (arba) interneto įgūdžių, reikalingų prisijungti prie internetinių užsiėmimų, be to, psichologinis
pandemijos poveikis paveikė mus visus (žinoma, ypač paveikė grupę, su kuria dirbame - grupę,
turinčią psichikos sveikatos problemų). Keletas dalyvių vis dėlto nebegrįžo į užsiėmimus vietoje, kiti
paliko miestą ir persikėlė į mažesnes vietoves, dar kiti negrįžo bijodami dėl savo sveikatos. 
 
Baigiamasis projekto etapas po mokymo mobilumo dar kartą labai sustiprino komandą, nes jų darbų
paroda ir sunkaus darbo rezultatų pristatymas vietos bendruomenei buvo itin naudinga patirtis.



7.1.4

Valakupių reabilitacijos centras -
Lietuva

 



Projekto Artability+ meniniai susitikimai vyko Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyriuje. Kas
savaitę vykstančiuose susitikimuose visada dalyvaudavo 10-12 neįgaliųjų. Kai kurie dalyviai
prisijungė pirmą kartą, kai kurie turėjo panašios meninių užsiėmimų lankymo patirties. 

Projekte dalyvavę dalyviai dalijosi savo žiniomis. Buvo pristatyta taškinė technika, kurią išbandę
dalyviai taip pat pradėjo kurti savo rankdarbius. Projekto metu dalyviai pristatė ir išbandė naujas
meno technikas. Tai turėjo teigiamos įtakos jų savivertei, emocinei savijautai ir kūrybiškumui.

Projekto metu buvo stebimas dalyvių emocinis vystymasis. Nuotaikų ir emocijų pokyčiai buvo
perteikiami per atliekamus darbus. Dalyviai pradėjo drąsiau taikyti naujas technikas. Drąsiau ir
išraiškingiau reiškėsi meno srityje.Pagerėjo dalyvių bendravimas ir komandinis darbas. Padaryta
didelė pažanga atliekant menines užduotis, kurioms būtinas komandinis darbas.

Taip pat pagerėjo meninės saviraiškos galimybės. Buvo dalyvių, kurie, padedami darbuotojų arba
savarankiškai, surengė savo asmenines parodas.

Dalyviai džiaugėsi galimybe pristatyti savo darbus parodai. Vienas iš svarbiausių tikslų buvo atlikti
darbą taip, kad jis galėtų dalyvauti parodoje.           

Per praėjusius metus buvo pristatytos 2 individualios parodos, 2 bendros parodos.

Dėl pandeminės situacijos kilo tam tikrų iššūkių organizuojant meno užsiėmimus internetu arba
nuotoliniu būdu. Kad dalyviai būtų laimingi ir aktyvūs, VRC komanda dėjo daug pastangų
organizuodama susitikimus internetu, įtraukdama ir siekdama, kad visi dalyviai būtų aktyvūs.
Komanda net surinko rinkinius su pavyzdžiais ir užduotimis ir nuvežė į dalyvių gyvenamąsias vietas.
Šio paketo tikslas buvo individualiai kurti meno kūrinius namuose.

Projektas Artability+ padarė didelį poveikį teikiamoms paslaugoms ir taikomų meno technikų
įvairovei. Poveikį pripažįsta organizacijos dalyviai ir specialistai. Praktiniai užsiėmimai ir parodos
bendruomenėje turėjo įtakos įvairesnei organizacijos ir Kauno vietos partnerių - bibliotekų,
savivaldybės, seniūnijų, kitų socialinių ir kultūros paslaugų teikėjų - partnerystei. Projekto metu buvo
surengtos 3 parodos VRC patalpose ir atviroje erdvėje viename iš Kauno prekybos centrų.



7.2
Rekomendacijos



COGAMI-Ispanija

Buvo labai aiškiai pastebėta, kas yra dalyviai, kurie anksčiau yra dalyvavę tokio pobūdžio veiklose
(pvz., ankstesniuose Artability ar kituose projektuose apie meną), nes jie tarsi laikėsi taško, tobulino
savo techniką arba išbandė naujas, apskritai tobulėjo kūrybiškumo ir eksperimentavimo su menu
srityje. Viena iš Ispanijos rekomendacijų - toliau skatinti ir plėtoti projektus ir veiklą, į kurią būtų
įtrauktas menas, nes taip su juo susiduria daugiau žmonių, o tie, kurie su juo susiduria, toliau
tobulėja. Koronaviruso epidemija suteikė mums galimybę rasti naujų virtualaus bendradarbiavimo
būdų, kurie būtų labai įdomūs ir kuriuos būtų galima ištirti, nepamirštant tiesioginio kontakto, nors
šio projekto virtualios parodos veikla jau atspindi tam tikrą šios dvasios dalį.
Apskritai tokie projektai yra labai naudingi žmonėms, atsidūrusiems nepalankioje socialinėje
padėtyje, šiuo atveju fizinę negalią turintiems žmonėms, su kuriais mes dirbame, o tai, kad jie
vykdomi Europos lygmeniu kartu su kitomis organizacijomis, daro juos patrauklesnius ir įdomesnius
mainų ir mokymosi požiūriu.

Rumunija

Artėjant Artability+ projekto pabaigai, turime tris pagrindines rekomendacijas ateičiai:
Pirma, kad visi 4 partneriai įsipareigotų vykdyti plačią mokymo programų ir beveik 80 projekto metu
sukurtų vadovėlių sklaidą, kad kitos įstaigos, dirbančios su neįgaliaisiais asmenimis, galėtų padėti
jiems tobulėti naudojant šias dvi neįkainojamas priemones, ir motyvuoti tas įstaigas, kurios pradės
jomis naudotis, įsipareigoti daryti tą patį. Mums tai svarbu, kad sukurti rezultatai nebūtų pasenę ir
būtų atnaujinami atsižvelgiant į meno ir darbo su neįgaliaisiais raidą.
Antra, artimiausiu metu vėl teikti paraišką panašiam projektui, kurio pagrindinis tikslas būtų
panaudoti jau sukurtą mokymo programą ir išbandyti jos veiksmingumą po COVID-19,
bendradarbiaujant su esamais ir naujais partneriais, sutelkiant dėmesį į meno laboratorijas, mokymo
programų kūrimą, taip pat organizuojant reguliarias meno kūrinių, sukurtų dalyvaujant dalyviams,
parodas.
Galiausiai, stengtis organizuoti kuo daugiau tarptautinių įvairių tautybių neįgaliųjų asmenų
susitikimų. Tai daroma remiantis patirtimi, įgyta per mokymus Lugo mieste, Ispanijoje, kur visi
neįgalieji ir vadovai buvo išvesti iš savo komforto zonos į savo kūrybinę zoną ir ne tik susipažino su
naujais žmonėmis ir kultūromis, bet ir su plačia naujų meno technikų palete, kurią galės parsivežti
namo, naudoti ir pritaikyti visiems savo nariams. Tai galėtų būti daroma arba lankantis kaimyninėse
šalyse, kad atstumai nebūtų tokie dideli, ir susitinkant dvišaliuose susitikimuose, arba, pavyzdžiui,
vykdant tarptautinį Erasmus+ projektą, arba strateginę partnerystę, pavyzdžiui, Artability+, kai
visose šalyse būtų rengiami mokymai, pavyzdžiui, tokie, kokie buvo surengti Lugo mieste pagal šį
projektą.

ANTIGONE-Graikija

Pasinaudojimas ankstesne patirtimi pasirodė esąs didelis šios programos privalumas. Iš tiesų, kaip
jau pastebėjo mūsų partneriai iš COGAMI, ilgalaikis neįgaliųjų grupių dalyvavimas meno
užsiėmimuose yra labai naudingas šių grupių nariams ne tik gerinant jų techninius įgūdžius, bet ir
ugdant bei stiprinant jų savivertę ir pasitikėjimą savimi. Sistemingas, struktūrizuotas, kassavaitinis
užsiėmimas kartu su galimybe keliauti ir mokytis užsienyje, susitikti su organizacijomis partnerėmis
ir jų grupėmis yra idealus ir veiksmingas būdas ugdyti stipresnius, labiau pasitikinčius savimi ir
kūrybingesnius asmenis. Dažniausiai mūsų dalyviai negali dalyvauti socialinėje ir (arba) profesinėje
veikloje, leidžiančioje jiems aplankyti kitas vietas ir susipažinti su žmonėmis, todėl jie labai vertina,
kai jiems suteikiama galimybė praplėsti savo patirtį ir pasaulėžiūrą.



Galimas pasiūlymas, kurį ateityje būtų galima pritaikyti panašioje programoje, yra paskatinti ir
sudaryti sąlygas surengti bendrą meno parodą, kurioje dalyvautų visos grupės iš visų partnerių
organizacijų viename iš projekte dalyvavusių miestų. Taip dalyviai turėtų galimybę toliau bendrauti
vieni su kitais, bendradarbiauti, rasti bendrą kalbą ir kartu kurti renginį vietoje, o ne tik virtualioje
erdvėje, kaip tai darome su virtualios parodos programėle. Tai galėtų būti labai įdomus iššūkis
visoms dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims ir paskatintų bendradarbiavimą bei abipusius
mainus.
 
Valakupių reabilitacijos centras – Lietuva

Keletas rekomendacijų iš Valakupių reabilitacijos centro patirties.
Labai svarbu užmegzti partnerystės ryšius, kad būtų galima nuolat organizuoti savaitinius meninius
užsiėmimus, kurie turi labai teigiamą poveikį dalyviams su negalia.

Ši veikla turėtų įtraukti:
 - naujų meno technikų išbandymas;
 - dalijimasis naujų meno technikų išbandymo patirtimi, sukurtais meno kūriniais su kitais susitikimų
ar užsiėmimų metu, taip pat per socialinę žiniasklaidą;
 - lankymasis meno parodose bendruomenėje;
 - kūrybinių seminarų dalyvių parodų inicijavimas.

Vietinių ar tarptautinių neįgaliųjų susitikimų organizavimas turi labai teigiamą poveikį juose
dalyvaujantiems neįgaliesiems, todėl organizacijos turėtų ieškoti būdų, kaip juos periodiškai
organizuoti. Kai kuriems dalyviams kelionė į Artability+ mokymo renginį buvo pirmoji tarptautinė
kelionė arba kelionė lėktuvu. Deja, daugelis neįgaliųjų dėl savo negalios ar lėšų stygiaus gyvena
gana izoliuotai, todėl "Erasmus+" dotacijos tarptautiniams mokymo renginiams yra labai svarbios.
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Projektas „Artability“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos programos
„Erasmus+“ lėšomis.

Už šio leidinio turinį atsako tik Galisijos žmonių su negalia konfederacija (COGAMI), o nei
Europos Komisija, nei Ispanijos švietimo internacionalizavimo tarnyba (SEPIE) nėra

atsakingos už bet kokį joje esančios informacijos naudojimą.
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