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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Architektūros paveldas – pasaulio kultūros
paveldo dalis, apimanti architektūros statinius
bei urbanizuotas vietoves, turinčias išskirtinę
istorinę, meninę bei kitokią kultūrinę vertę.
Reikšmingą dalį architektūros paveldo statinių
sudaro religiniai objektai. Šiuo pratimu
siekiama paskatinti mokinius apmąstyti
bažnyčios, kaip unikalaus architektūros
kūrinio, lankytino turizmo objekto sąvoką
šiandieninėje visuomenėje.
Pratimas gali būti naudojamas turizmo
sektoriaus mokymo programose (kelionių
gido, parodų organizatoriams, kelionių
agentams ar gidams).

Temos atskleidimui šiame pratime yra plačiau
nagrinėjamas Švedijos pavyzdys, tačiau
atsižvelgiant į pamokos tikslus, galima
pasirinkti kitos šalies architektūros pavyzdį.
Švedijos architektūra paprasta, tačiau turinti
savo istoriją ir gilią prasmę. Įdomu tai, kad
paprastumu atskleidžiama kaip pasitelkiant
ribotus finansinius išteklius, galima sukurti
jaukią ir gražią aplinką.
Viduramžiai Švedijoje truko apie 500 metų ir,
manoma, baigėsi 1523 m. Karaliaus Gustavo
Vazos vainikavimu. Viduramžių laikotarpio
pradžioje šalies pastatai dažniausiai buvo
statomi iš medienos.

Nuotrauka: Pirmoji mečetė Švedijoje - Nasir Moské (Geteborge), pastatyta 1976 m. Ji greitai tapo
ne tik religiniu centru, bet ir festivalių, bendruomenės susibūrimų, įvairių renginių vieta
Nuotraukos šaltinis: https://www.alislam.org/video/documentary-history-of-nasir-mosquegothenburg-sweden/
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XII amžiuje iš akmens buvo pradėti statyti
Romaniški vienuolynai, pilys ir bažnyčios.
Pastatai turėjo storas sienas, aukštus bokštus
ir kitus išskirtinius bruožus. Romaninės
architektūros stiliui būdingos pusapvalės
arkos. Vėliau jas pakeitė smailios arkos - tai
buvo pavadinta gotikiniu stiliumi. Netrukus
gotikinis stilius tapo madingu ir pastatams
dažniau buvo naudojamos plytos. Istorijoje tai
buvo laikotarpis, kai architektai sėmėsi
įkvėpimo iš kitų šalių užsienyje, vis dar
išlaikydami būdingus praeities Švedijos
architektūros stilius. Dažniausiai naudotos
medžiagos statyboms buvo plytos ir mediena.
„Švedija yra šalis, kuri niekada nesukurs
jokios reikšmingos architektūros. Turite
visuomenę, kuriai nereikia išskirtinių statinių“,
– teigia Frank Gehry, architektas, įgyvendinęs
architektūrinius iššūkius Guggenheim
muziejuje, Bilbao mieste. Gehry kūrinių yra
visame pasaulyje. Jis teigia, kad miestas gali
ženkliai padidinti savo patrauklumą
pasitelkdamas modernią architektūrą.
Pastarąjį dešimtmetį Švedija sėkmingai
eksportavo savo dizainą ir madą, daug
dėmesio skyrė ir architektūrai. Užsienio reikalų
ministerija, modernią architektūrą panaudojo ir
virtualiam šalies populiarinimui. Įvertindami tai,
kad Švedija buvo istorinėje šiuolaikinės
architektūros priešakyje, lankantys ją turistai
tikisi sulaukti jų vaizduotę sužadinančio didelio
įspūdžio.
Švedijoje yra daugiau nei 3500 bažnyčių, o
Švedijos bažnyčia („Svenska Kyrkan“)

priskaičiuoja, kad jos bendruomenę sudaro
6,3 mln. tikinčiųjų (iš 10 mln. gyventojų) šalies
gyventojų, Tai lemia ir tai, kad iki 1996 m.
gimę vaikai, kurių tėvai buvo bažnyčios nariai,
buvo automatiškai įtraukiami į šiuos sąrašus.
Tačiau Švedijos statistikos duomenimis, tik
penki procentai švedų yra nuolatiniai
bažnyčios lankytojai. Viena iš trijų porų
santuokai pasirenka civilinę ceremoniją.
Pasaulinis tyrimas rodo, kad Vakaruose
mažiausiai religinga yra šiaurės šalių tauta.
Beveik aštuoni iš dešimties švedų laiko save
„ne religingais“ arba ,,ateistais. Švedų
įsitikinimai dramatiškai prieštarauja daugumai
kitų tautybių. Tyrimas, atliktas 65 šalyse
(apklausoje dalyvavo 63 398 žmonės), rodo,
kad daugiau nei šeši iš dešimties žmonių save
apibūdina kaip „religingus“. Tyrimą atliko
tyrimų įmonė „WIN / Gallup International“.
Pastaraisiais metais Švedijoje auga mečečių ir
sinagogų lankomumas, nes daugėja
imigrantų, atvykstančių iš Viduriniųjų Rytų.
Krikščionybės vaidmuo išlieka svarbus
kultūriniame gyvenime, o su ja susijusios
tradicijos (pvz. Lucia) vis dar išlieka
populiarios.
Pasak Gunnar Sjöberg, „Lyginant su kitomis
šalimis, Švedijoje religiniai įsitikinimai yra labai
asmeniški, žmonės kasdieniame gyvenime
nedaug kalba apie religiją. Bet kai mes
kalbamės su žmonėmis apie tai, ar jie
meldžiasi, jie dažnai sako „taip“.
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Mes ir atsinaujinanti energija

Pratimo veiklose, apjungiančiose architektūros
ir religijos temas, mokiniai, nagrinėdami
Švedijos (arba bet kurios pasirinktos ES
šalies) pavyzdį susipažins ne tik su šalies
istorija, joje vyraujančiomis religijomis, bet ir
kita aktualia informacija, pritaikoma turizmo
specialisto darbe.

Pratimo tikslai:
Pagilinti mokinių žinias apie
skirtingus šalyse vyraujančius
architektūros stilius.
Supažindinti su architektūros stilių
derme aplinkoje.

Pirmos užduoties metu, lygindami Lietuvą ir
Švediją, mokiniai pagilins žinias apie jų
kultūros skirtumus ir panašumus, aptars
informacijos apie šalies religiją(-as) pristatymo
ypatumus.
Antra užduotis suteiks galimybę mokiniams
„įsijausti” į architekto vaidmenį. Jiems bus
suteikta galimybė suprojektuoti įsivaizduojamą
objektą/pastatą. Ši užduotis paskatins jų
kūrybiškumą kuriant unikalų objektą, skatins
apmąstyti architektūrinio objekto dermės
aplinkoje aktualumą.
Trečioje užduotyje mokiniai, rengdami
informaciją turistams, ketinantiems apsilankyti
skirtinguose Švedijos religinės paskirties
objektuose, įgis žinių, reikalingų tinkamai
išreikšti pagarbą skirtingoms kultūroms ir
religijoms.

Paskatinti mokinius tinkamai
išreikšti pagarbą skirtingoms
religijoms.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#kultūrospažinimo
#istorijos
#informaciniųtechnologijų
#technologijų
#turizmo
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Religija, padedanti pažinti“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, kompiuterinė programa (Canva,
Prezi, MS Publisher, MS Power Point ar kt.
programa.), vaizdo projektorius.
Siūlome kartu su klase peržiūrėti 2 vaizdo
įrašus apie religiją ir architektūros objektus
Švedijoje (anglų k.):
vaizdo įrašas apie religiją „Ką reikia žinoti
apie religiją Švedijoje”
● vaizdo įrašas apie architektūrą: „Švedijos
architektūra”.
●

Suskirstykite mokinius į grupes po keletą
mokinių ir paskatinkite aptarti matytus vaizdo
įrašus:
●

●

●
●
●

●

Kokius pastebite Lietuvos ir Švedijos
panašumus/ skirtumus pristatomus 1-ame
vaizdo klipe?
Kokius pastebite Lietuvos ir Švedijos
panašumus/ skirtumus pristatomus 2-ame
vaizdo klipe?
Ar jums lengva / sunku kalbėti apie religiją
su kitu asmeniu?
Ar / Kodėl keičiasi žmonių požiūris į religiją?
Ar tai būdinga ir kitoms šalims?
Kokių taisyklių, Jūsų nuomone, reikia
laikytis kalbant / pristatant religiją, jos
religinius objektus? Su kokiais iššūkiais
galite susidurti?
Kur šią informaciją Jūs galite pritaikyti
asmeniniame gyvenime / darbe?

Diskusijoms skiriama 15 min. Po 15 min.
mokiniai susikeičia grupėse ir dar kartą aptaria
tuos pačius klausimus.
Veiklos rezultatas.
Diskusija šalyje vyraujančių
religijų, jos objektų pristatymo
tema.

Pratimu siekiama praplėsti mokinių žinias apie
suteikti žinių apie architektūrą ir religiją, taip
pat patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo
kompetencija,
tobulinant
įgūdžius:
● tikslingai panaudoti vaizdo ir skaitmeninę
medžiagą gimtąja ar užsienio kalba;
● tobulinti savo komunikacijos įgūdžius,
pritaikyti ją prie situacijos, pateikti
argumentus ir įtikinamai juos dėstyti
atsižvelgiant į kontekstą;
● dalyvauti kritiškame ir konstruktyviame
dialoge.
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir
programine įranga;
● naudoti skaitmenines technologijas
kūrybiškam užduoties atlikimui.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● pritaikyti turimas žinias apie šalies, Europos
ir pasaulio architektūrą, įvairovę ir kultūrinį
tapatumą;
● tinkamai demonstruoti kritinį požiūrį į
pagrindinius šalies, Europos ir pasaulio
istorijos įvykius.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
● pritaikyti žinias apie vietos, nacionalinę,
regiono, Europos ir pasaulio kultūras ir
raišką;
● suprasti savo tapatumą ir kultūros paveldą
pasaulyje, kuriam būdinga kultūrų įvairovė,
taip pat kaip menas ir kitos kultūros formos
gali padėti stebėti ir kartu formuoti
pasaulėžiūrą.
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2 užduotis „Tapk architektu“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, pasirinktinai popierius ir
piešimo priemonės ar kompiuterinė
programa (Piešimas ar pan.
piešimo/redagavimo programa).
.
Veikla gali būti atliekama kartu su
technologijų/dizaino mokytoju.
Pasiūlykite mokiniams apgalvoti ir nupiešti
įsivaizduojamą architektūros objektą, kuris dėl
savo išskirtinių architektūrinių savybių galėtų
tapti turistiniu traukos objektu jų (ar kitame
pasirinktame) mieste:







Koks tai objektas?
Kokiam architektūriniam stiliui jį
priskirtumėte?
Ar jis derėtų prie kitų šalia esančių
pastatų?
Kodėl tai svarbu?
Kokie jo išskirtinumai?
Ar yra panašių architektūrinių
pavyzdžių pasaulyje?

Darbas gali būti piešiamas pasirinktomis
piešimo priemonėmis, ar atliekamas
kompiuterine programa – Piešimas pan.
piešimo/redagavimo programa.
Pakvieskite mokinius darbą pristatyti klasei,
papasakojant, koks tai architektūros stilius,
kaip jis derėtų prie kitų aplink esančių pastatų,
kokios / kodėl buvo pasirinktos detalės ir pan.

Veiklos rezultatas.
Nupieštas ir pristatytas
architektūrinis objektas.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie architektūrą ir kultūrinį paveldą
Europoje, taip pat patobulins šias bendrąsias
kompetencijas:
Skaitmeninė kompetencija, tobulinant
žinias, įgūdžius ir nuostatas:
 naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir
programine įranga;
 naudoti skaitmenines technologijas
tikslingam bendradarbiavimui ir kūrybiškam
užduoties atlikimui.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant žinias, įgūdžius ir
nuostatas:
 kurti ir išreikšti savo idėjas ir mintis apie
savo vietą ar vaidmenį visuomenėje
įvairiais būdais ir įvairiuose kontekstuose;
 gebėjimą išreikšti idėjas naudojantis
įvairiomis meno formomis.
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3 užduotis „Pažinkime ir gerbkime“
Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

Supažindinkite mokinius su situacija ir
pakvieskite tapti jos dalyviais.
Jauna pora – Inga ir Tomas, domis įvairių
šalių architektūra. Jie rengiasi keliauti į
Švediją, kurios metu aplankys įvarius žymius
šiai šaliai būdingus architektūros statinius, taip
pat ir šioje šalyje esančius religinės paskirties
statinius. Tai pirma jų tokia kelionė, todėl jie
šiek tiek nerimauja, kaip turėtų tinkamai elgtis
jose.
Padėkite jiems pasiruošti kelionei atsakydami į
šiuos klausimus:




kokių skirtingų religinių statinių jie gali rasti
keliaudami po Švediją;
kaip turėtų elgtis kiekviename iš jų, kokių
esminių taisyklių turėtų paisyti;
kokius architektūros stilius jie galės pažinti
keliaudami po Švedijos religinės paskirties
objektus?

Parenkite trumpą atmintinę apie tai ir
pristatykite klasės draugams.

Veiklos rezultatas.
Parengta ir pristatyta atmintinė,
apie taisykles turistams,
ketinantiems lankytis religinės
paskirties statiniuose Švedijoje.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins savo
žinias apie taisykles, kurių turistai turi laikytis
lankydami religinės paskirties statinius, taip
pat patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius ir formuojant nuostatas:
 taikyti žinias apie Europos visuomenių
daugiakultūrius ir socialinius bei
ekonominius aspektus;
 remti socialinę ir kultūrų įvairovę.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant žinias, įgūdžius ir
formuojant nuostatas:
 taikyti žinias apie nacionalinę, regiono,
Europos ir pasaulio kultūras;
 domėtis pasauliu, būti atviram naujoms
kultūrinėms patirtims.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija formuojant įgūdžius:
 suprasti skirtingose visuomenėse ir
aplinkose visuotinai priimtinus elgesio
kodeksus ir bendravimo taisykles;
 parodyti toleranciją, išreikšti ir suprasti
skirtingus požiūrius, kurti pasitikėjimą ir
jausti empatiją.
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ŠALTINIAI
Apie Švedijos architektūrą:
https://www.sweden.org.za/swedisharchitecture.html

Apie taisykles, kuriu turime laikytis lankydami
skirtingus religinius objektus:

https://www.thelocal.se/20071029/8939

https://worldtraveltourismcouncil.medium.com/
why-travellers-should-always-respect-culturalreligious-places-46d92411f3af

Apie Švedijoje vyraujančias religijas:

http://www.bbc.com/travel/story/20110616travelwise-religious-tourism-etiquette

https://www.thelocal.se/20150413/swedesleast-religious-in-western-world
https://ro.ripleybelieves.com/major-religionsin-sweden-4786

