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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS 

 

Pakuotė yra pirmasis dalykas, kurį vartotojas 

pamato žiūrėdamas į produktą. Tai yra 

komunikacijos ir rinkodaros priemonė, kuri, 

nors dažnai nepakankamai vertinama, vaidina 

svarbų vaidmenį formuojant produkto sėkmės 

ar nesėkmės istoriją. Pirmiausia, kalbant apie 

maisto pakuotes, yra plačiai žinoma, kad 

pakuotė yra daug daugiau nei tik maisto 

produktų apsaugos elementas: specialiuose 

leidiniuose, reklamos gaminiuose, 

vaizduodamos regioninius kraštovaizdžius ir 

istorinius paminklus, pakuotės pasakoja 

istorijas ir palaiko dialogą su vartotoju.  

Būdama visur, pakuotė sukuria produkto 

profilį, jo istoriją, vertę, ir žiedinės ekonomikos 

požiūriu gali tapti svarbia pasaulinės atliekų 

mažinimo politikos priemone. 

Remiantis šiais svarstymais, siūloma veikla 

paskatins studentus apmąstyti minėtus 

veiksnius ir leis įvertinti save kuriant naujus 

pakuočių modelius vietinės ekonomikos 

kontekste. 

 

Užduotyje išsamiai pristatoma viena veikla ir 

pateikiama kita, kurią mokytojai galės atlikti 

vadovaudamiesi siūlomu aprašytu modeliu. 

 

 

 
Nuotrauka: Andy Warhol (1928–1987) „Campbell’s sriubos skardinės“–1962 m.

  

https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS. 
Daug daugiau nei tik įpakavimas 
 

 

Užsiėmimo metu mokiniai kviečiami apgalvoti 

pakuočių, kaip vieno iš esminių maisto 

produktų gamybos ir rinkodaros grandinės 

elementų, vaidmenį bei pakuočių kaip 

komunikacijos ir kultūros raiškos priemonės 

vaidmenį, kurį jos atlieka dėl egzistuojančio 

ryšio tarp pakuotės ir meno. Galutinis veiklos 

rezultatas – užsiėmimo metu mokinių prašoma 

bendradarbiaujant su smulkiomis vietinėmis 

gamybos įmonėmis sukurti originalias 

pakuotes jų maisto produktams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome 

integruoti į  

#ekonomikos-komercijos 

#HORECA 

mokomuosius dalykus.  

     Pratimo tikslai: 

 

Suprasti pakavimo funkcijas bei 

pakuotės, dizaino ir meno santykį. 
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PRATIMO EIGA 
1 užduotis „Pakuotė - komunikacijos priemonė?“ 

 

 

 

 

 

 

 

Prieš supažindinant mokinius su užduotimi, 

parodykite jiems šį straipsnį (anglų k.): 

Pakuotė kaip komunikacijos tarpininkė 

(straipsnyje aprašomas pakuotės ir 

komunikacijos ryšys). 

Paprašykite mokinių trumpai pakomentuoti šį 

straipsnį. 

Toliau užduočiai vykdyti paprašykite mokinių 

atlikti paiešką internete ir surasti informacijos 

apie keletą žinomų menininkų, kurie yra 

bendradarbiavę su įmonėmis maisto pakuotės 

tema. 

Paprašykite mokinių pasirinkti vieną iš 

menininkų ir parašyti trumpą santrauką, 

kurioje būtų apibūdinti pagrindiniai meno ir 

rinkodaros sąsajos elementai. Santrauką 

galima pradėti atsakant į keletą pagrindinių 

klausimų. 

Kaip pavyzdį pateikiame keletą klausimų, 

susijusių su menininko Sebastiao Salgado ir 

įmonės Illycaffé bendradarbiavimu: 

● Kada menininkas pradėjo dirbti įmonėje?   

● Kokie yra pagrindiniai šio bendradarbiavimo 

rezultatai? 

● Kokios yra bendros įmonės ir menininko 

vertybės? 

● Koks poveikis pastebėtas įmonės 

rinkodaros strategijai? 

● Koks šio bendradarbiavimo poveikis 

menininko reputacijai?  

 

  

 

 

 

 

 

Šios užduoties metu mokiniai susipažins su 

pakuočių gamybos procesais, taip pat 

patobulins šias bendrąsias kompetencijas: 

Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant 

šiuos įgūdžius:  

● suprasti rašytinius pranešimus, skaityti, 

suprasti tekstus anglų kalba. 

 

Raštingumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius:  

● atskirti ir naudoti skirtingus šaltinius, ieškoti, 

rinkti ir apdoroti informaciją, naudoti 

pagalbines priemones ir įtikinamai 

suformuluoti bei išsakyti savo rašytinius 

argumentus, atitinkančius kontekstą. 

 

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 

kompetencija, tobulinant šiuos įgūdžius: 

● pritaikyti žinias apie vietines, nacionalines, 

regionines, Europos ir pasaulines kultūras ir 

išraiškas, įskaitant jų kalbas, paveldą ir 

tradicijas bei kultūros produktus, ir suprasti, 

kaip šios išraiškos gali paveikti viena kitą, 

taip pat asmens idėjas. 

 

 

 

  

Reikalingos priemonės: kompiuteris, 
interneto ryšys, projektorius, užrašai. 
 
 

Veiklos rezultatas. 

Parengta trumpa menininko, 

kurio darbai buvo naudojami 

rinkodaros tikslais, 

veiklos/rezultatų santrauka. 

https://www.alimentarium.org/en/knowledge/packaging-communication-medium
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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2 užduotis „Kuriame pakuotę“ 

 
 

 

 
 
 
Ši užduoties dalis skirta visai klasei. 

Užsiėmimo metu mokiniams siūloma 

bendradarbiaujant su smulkiomis vietinėmis 

maisto pramonės įmonėmis sukurti originalią 

pakuotę vienam iš įmonės produktų. Šiame 

veiklos etape mokiniai turi pasirinkti įmonę ir 

suplanuoti susitikimą su įmonės atstovais, 

kurio metu pristatys savo pasiūlymą. 

Pristatymas gali būti atliekamas naudojantis 

įvairiomis priemonėmis, tačiau siūlome rinktis 

priemonę, jau pažįstamą mokiniams, 

pavyzdžiui, „PowerPoint“. Mokytojo užduotis 

yra padėti mokiniams pasirinkti įmonę ir 

pagelbėti jiems kontaktų užmezgimo ir 

pasiūlymo pateikimo etapuose. 

Pakuotės kūrimui suskirstykite mokinius 

mažomis grupėms. Po preliminaraus 

susitikimo su pasirinktos įmonės atstovais, 

paprašykite mokinių atlikti įmonės analizę, 

įskaitant jos produktų, naudojamų pardavimo 

metodų ir visų pakuotės projektą veikiančių 

veiksnių analizę. Siūlome vadovautis skyriuje 

„Pavyzdžiai“ pateiktomis nuorodomis. 

Norėdami atlikti analizę, taip pat galite remtis 

pratimu „Daiktų kilmė“, kur rasite informacijos 

ir nurodymų, kaip naudotis „Business Canvas“ 

modeliu. 

Kai analizė bus atlikta, padėkite mokiniams 

remiantis surinkta informacija ir atliktos 

analizės rezultatais, sukurti originalią 

pasirinkto produkto pakuotę. Jei turite tinkamą 

programinę įrangą, skirtą skaitmeniniam tokio 

tipo produktų kūrimui, galite kartu su 

mokiniais  pirmiausia sukurti maketą. 

Priešingu atveju, galite apsiriboti eskizu 

popieriuje. 

Pabaigę užduotį apibendrinkite ir aptarkite jos 

rezultatus su mokiniais. Pasirinkę modelį, 

kuris geriausiai atitinka potencialius įmonės 

poreikius, paraginkite savo mokinius parengti 

trumpą dokumentą, apibūdinantį jų atliktą 

projektą. Dokumentas turėtų būti parengtas 

skaitmeniniu būdu (naudojant, pavyzdžiui, 

„Google“ disko įrankius). 

Dar kartą susisiekite su įmone ir pakvieskite 

įmonės atstovą pasiūlymo pateikimui. 

Padėkime mokiniams pasirengti šiam 

susitikimui. Susitikimo pabaigoje kartu 

įvertinkite grįžtamąjį ryšį ir aptarkite visas 

iškilusias svarbias problemas. 

 
 
 
 
 
Šios užduoties metu mokiniai susipažins su 

kūrybinės pakuotės idėjos įgyvendinimu, taip 

pat patobulins šias bendrąsiais 

kompetencijas:  

Raštingumo kompetencija, tobulinant šiuos 

įgūdžius: 

 bendrauti žodžiu ir raštu įvairiose 

situacijose ir stebėti bei pritaikyti savo 

bendravimą atsižvelgiant į situacijos 

reikalavimus; 

 atskirti ir naudoti įvairius šaltinius, ieškoti, 

rinkti ir apdoroti informaciją, naudoti 

pagalbines priemones ir įtikinamai 

suformuluoti bei išsakyti savo rašytinius 

argumentus, tinkamus kontekstui; 

 kritiškai apmąstyti gaunamą informaciją.  

 

Skaitmeninė kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 naudoti, pasiekti, filtruoti, vertinti, kurti, 

programuoti ir dalytis skaitmeniniu turiniu; 

Veiklos rezultatas. 

Sukurta produkto pakuotė 

 

Reikalingos priemonės: kompiuteris, 
interneto ryšys, projektorius, užrašai. 

https://veritage.eu/wp-content/uploads/2021/04/Daiktu-kilme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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 skaitmeninių technologijų pagalba palaikyti 

komunikaciją, kūrybiškumą ir naujoves, ir 

suvokti jų galimybes, apribojimus, poveikį ir 

riziką; 

 praktiškai pritaikyti žinias apie pagrindinių 

skirtingų prietaisų, programinės įrangos ir 

tinklų funkciją bei naudojimą. 

 

Verslumo kompetencija, tobulinant 

įgūdžius: 

 kūrybiškumą, pasitelkiant vaizduotę, 

strateginį mąstymą ir problemų sprendimo 

įgūdžius bei kritišką ir konstruktyvią 

refleksiją besivystančiuose kūrybiniuose 

procesuose ir naujovėse; 

 dirbti tiek individualiai, tiek 

bendradarbiaujant komandose, sutelkti 

išteklius (žmones ir daiktus) ir palaikyti 

aktyvumą; 

 priimti finansinius sprendimus, susijusius su 

sąnaudomis ir verte. Gebėjimas efektyviai 

bendrauti ir derėtis su kitais bei susidoroti 

su neapibrėžtumu, dviprasmybe ir rizika 

priimant pagrįstus sprendimus yra būtina 

verslumo kompetencija. 
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3 užduotis „Atliekų mažinimas“ 
 

Pakuotės vaidina svarbų vaidmenį gaminant ir 

realizuojant produktą, jos veikia ne tik kaip 

komunikacijos ir rinkodaros priemonė, bet ir 

kaip priemonė, padedanti prisidėti prie atliekų 

mažinimo. 

Remiantis šiomis idėjomis, užsiėmimo metu 

siūloma „kelionė“ į Japoniją išmokti senovinės 

tradicinės technikos naudojant „Furoshiki“ 

medžiagą – ši medžiaga šimtmečius buvo 

naudojama Japonijoje kasdieniams daiktams 

ar dovanoms suvynioti ir pervežti. 

Siekiant galutinio veiklos tikslo, šios užduoties 

metu mokinių prašoma peržiūrėti keletą 

iliustracinių vaizdo 

įrašų apie minėtą 

techniką bei 

perskaityti trumpą 

2006 m. straipsnį 

anglų kalba, kuriame 

pateikiama 

tuometinės Japonijos 

aplinkos ministrės 

Yuriko Koike 

„Furoshiki“ medžiagą 

skatinanti reklama. 

Užduoties pabaigoje 

mokiniams siūloma 

išbandyti  „Furoshiki“ 

techniką ir nufilmuoti 

keletą vaizdo įrašų, 

kuriuose jie 

papasakotų apie 

procesą ir pasidalintų 

patirtimi. 

Siūlomi šie veiklos 
žingsniai: 

 Paieškokite 

vaizdo įrašų, 

kuriuose aprašoma „Furoshiki“ technika. jų 

galite rasti daug „Youtube“ kanale. 

 Apsilankykite Japonijos vyriausybės 

aplinkos ministerijos (Japanese 

Department of Environment) tinklapyje, 

kuriame aprašoma ši technika. 

 Perskaitykite ir išsiverskite 2006 m. 

Japonijos aplinkos ministrės Yuriko Koike 

pranešimą, kuriame „Mottainai Furoshiki“ 

technika pateikiama kaip japonų kultūros 

simbolis, siekiant sumažinti atliekų kiekį 

(žr. pridedamus išteklius). 

 Norėdami daugiau sužinoti apie minėtą 

techniką, išnagrinėkite pateiktą lentelę. 

 

Paveikslėlis: Japonijos aplinkos departamentas 

http://www.env.go.jp/en/focus/attach/060403-5.html
http://www.env.go.jp/en/focus/attach/060403-5.html
http://www.env.go.jp/en/focus/attach/060403-5.html
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 Pasinaudodami „Mottainai Furoshiki“ 

technika, apvyniokite skirtingus daiktus 

(knygą, butelį, marškinėlius ir kt.) 

 Įrašykite visą veiklos eigos procesą. 

 Surinkite visus vaizdo įrašus ir jais 

naudodamiesi paruoškite reklaminę vaizdo 

medžiagą savo mokyklai. Atsiminkite, kad į 

vaizdo įrašą turėtų būti įtraukti šie 

elementai: kas yra „Furoshiki“: kultūriniai ir 

istoriniai elementai; šiuolaikinė šios 

senovės technikos reikšmė (atliekų 

perdirbimo požiūriu); projekto pristatymas; 

reikiamos medžiagos; veiklos etapai; 

galutinio produkto pristatymas. 
 

Pavyzdžiai 

 Norėdami pateikti tarpusavio ryšio tarp 

pakuotės ir meno pavyzdį, pasirinkome 

trijų menininkų - Alphonse Mucha, 

Fortunato Depero ir Sebastiao Salgado, 

kūrusių pakuotes, darbus. 

 
Fortunato Depero Campari gazuoto gėrimo 
butelis - 1932 
 

 
Alphonse Mucha dėžutė Lefèvre-Utile  
sausainiams (1899) 

Illy caffè - kavos skardinės, dekoruotos 
Sebastiao Salgado piešiniais 

  

Pakuotės kūrimo eiga (pavyzdys): 
  

 
 
 

1. Pirminis instruktažas 
2. Veiklos  ir projekto įgyvendinimo laiko 

planavimas 
3. Produkto tyrimas ir duomenų rinkimas 
4. Idėjos kūrimas  
5. Maketo gaminimas 
6. Rinkos tyrimas panaudojant mažus 

produkto kiekius 
  

Rekomendacijos  3-iajam etapui: Produkto 
tyrimas ir duomenų rinkimas 

Šiame etape būtina surinkti duomenis apie 
šiuos elementus: 
 Apčiuopiamos produkto savybės (dydis, 

svoris, tūris, forma, ...) 

 Neapčiuopiamos produkto savybės (kaina, 

padėtis rinkoje, pardavimo kanalai, 

produkto rūšis, produkto kategorija ...) 

 Platinimo būdai (transporto rūšys ir 

produkto platinimas, pvz., pardavimas 

tradicinėse ar internetinėse parduotuvėse, 

gabenimas ant padėklų, laikymas 

sandėliuose ...) 
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 Galutinio vartotojo charakteristikos 

(vartojimo/naudojimo būdai ir laikas, 

produkto unikalumas ir orientacinis tikslas; 

pvz., jei produktą galima naudoti skirtingu 

metu laiku arba skirtingais būdais, galite 

pagalvoti apie dviejų skirtingų tipų 

pakuočių kūrimą pagal skirtingą naudojimo 

kontekstą) 

 Reglamentai (visi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos turi atitikti pakuotė. Pavyzdys: 

mitybos lentelės, alergenai...) 

 Konkurentas (apčiuopiamos ir 

neapčiuopiamos konkurentų produktų 

savybės ...) 

  

Rekomendacijos 5-ajam etapui: Maketo 

gaminimas 

Po pakuotės idėjos kūrimo, sekantis žingsnis 

yra maketo kūrimas: tai priemonė, leidžianti 

parodyti klientui, kokia bus pakuotė. Yra du 

maketų tipai: 

 Spausdintas maketas: tai aukštos kokybės 

spausdintas maketas, pagamintas 

naudojant tas pačias medžiagas, kurios 

bus naudojamos ir galutinio produkto 

gamybai. Toks maketas leidžia išbandyti 

struktūrinius, funkcinius ir estetinius 

pakuotės aspektus. 

 Virtualus 3D maketas: virtualus 3D 

maketas leidžia virtualiai apžiūrėti pakuotę, 

galima ją pasukti 360° kampu ir apžiūrėti iš 

visų pusių. 
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ŠALTINIAI 
 

Maisto pakavimas  

 Andy Warhol (1928–1987) Campbell’s 

sriubos skardinės - 1962.  
 

 Alimentariumashttps://www.alimentarium.o

rg/en/knowledge/packaging-%E2%80%93-

visual 
 

 Julius Wiedemann „Pakuočių dizaino 

knyga“. Knygoje pateikiami šimtai kūrinių, 

kurių autoriams įtekti „Pentawards“ 

apdovanojimai 2008 - 2016 m. laikotarpiu. 

Tai kūrybiškumo pavyzdžiai kuriant įvairių 

formų pakuotes. 
 

 Pakuotė kaip komunikacijos tarpininkė 

https://www.alimentarium.org/en/knowledg

e/packaging-communication-medium 
 

 Ši nuoroda nukreipia jus į „Pentawards“ 

organizacijos svetainės aplinką skirtą 

studentams. „Pentawards“ yra vienas iš 

lyderiaujančių tinklų, skirtas dalytis 

pasauliniais pakuočių dizaino pavyzdžiais. 
 

 „Canva“ internetinio dizaino įrankis, 

leidžiantis lengvai sukurti paprastą grafinį 

dizainą. 
 

Pakuočių atliekų mažinimas 

 Ponia Yuriko Koike apie „Mottainai 

Furoshiki“: „Aš sukūriau tai, ką galite 

pavadinti „mottainai furoshiki“. Japoniškas 

žodis „mottainai“ 

reiškia „gaila, kad 

kažkas bus išmesta, 

pilnai neišnaudojus 

potencialo“. 

„Furoshiki“ medžiaga 

yra pagaminta iš 

pluošto, gauto 

perdirbus PET 

butelius. Ji 

dekoruota paukščių ir gėlių motyvais, 

kuriuos nupiešė Edo vidurio laikotarpio 

tapytojas Itoh Jakuchu. Teigiama, kad 

japoniškas vyniojamasis audinys, 

vadinamas „furoshiki“, pirmą kartą buvo 

panaudotas Muromachi laikotarpiu (1392–

1573), kai žmonės jį naudodavo vietoje 

vonios kilimėlio arba juo apvyniodavo 

drabužius. „Furoshiki“ audinys yra toks 

patogus, kad juo galite lengvai apvynioti 

bet ką, nepaisant daikto dydžio ar formos. 

Tai daug geriau nei plastikiniai maišeliai, 

kuriuos gaunate prekybos centruose, ar 

vyniojamasis popierius, kadangi šis 

audinys yra labai atsparus, daugkartinio 

naudojimo ir universalus. Tiesą sakant, tai 

yra vienas iš tradicinės japonų kultūros 

simbolių, juo akcentuojamas rūpinimasis 

daiktais ir vengimas švaistyti. Būtų 

nuostabu, jei „furoshiki“, kaip tradicinės 

japonų kultūros simbolis, leistų mums dar 

kartą apsvarstyti sklandaus medžiagų 

perdirbimo ciklo suteikiamas galimybes. Su 

savo nuoširdžiausiais linkėjimais, norėčiau 

skleisti „furoshiki“ kultūrą visame 

pasaulyje“. 
 

 Tinklaraštis, kuriame galite pasisemti 

įkvėpimo dirbdami su „Furoshiki“: 

http://www.thinkpositiveprints.com/2012/08

/furoshiki/ 

 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/
https://www.alimentarium.org/en/knowledge/packaging-%E2%80%93-visual
https://www.alimentarium.org/en/knowledge/packaging-%E2%80%93-visual
https://www.alimentarium.org/en/knowledge/packaging-%E2%80%93-visual
https://www.instagram.com/juliuswiedemann/?hl=en
https://www.alimentarium.org/en/knowledge/packaging-communication-medium
https://www.alimentarium.org/en/knowledge/packaging-communication-medium
https://pentawards.com/2019/en/page/categories?group=student
https://pentawards.com/2019/en/page/categories?group=student
https://www.canva.com/
http://www.thinkpositiveprints.com/2012/08/furoshiki/
http://www.thinkpositiveprints.com/2012/08/furoshiki/

