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PRATIMO TEMOS PRISTATYMAS
Žmonės bendrauja tiek rašytine, tiek
šnekamąja kalba, tačiau idėjų, minčių
perteikimui gali būti pasitelkiami ir kiti būdai.
Turbūt visi yra girdėję posakį „paveikslas,
vertas tūkstančio žodžių''. Mene naudojamas
kitoks žodynas, o kai kurie mūsų geriau
suprantame vaizdinę nei žodinę informaciją.

Spalvos gali pakeisti posėdžių kambario
nuotaiką, išskirtinis meno kūrinys gali suteikti
darbuotojams įkvėpimo, kurti kūrybišką
atmosferą. Meno kūriniai sustiprina įspūdį apie
verslo ir jo kolektyvo vertybes. Įvairių formų
komunikacija gali turėti įtakos ir ryšių su
klientais užmezgimui bei palaikymui.

Menas suteikia laisvę vaizduotei, leidžia kitaip
pajusti aplinkinį pasaulį ir be žodžių suprasti
jausmus. Dažnai yra nepakankamai
įvertinamas meno poveikis darbo vietai.

Viena tokių šiuolaikinio bendravimo su
klientais formų yra modernus iki šių laikų
atkeliavęs menas – graffiti, kurio tema plačiau
nagrinėjama šiame pratime.

Nuotrauka: Pirmieji grafiti užfiksuoti olose prieš tūkstančius metų, kai dar nebuvo rašytinės kalbos
ir piešinių. Paveiksle vaizduojamas seniausias graffiti „Cueva de las Manos“ („Urvų rankos“) rastas
Santa Kruze, Argentinoje, datuojamas 13000–9000 m. pr. Kr.
Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_las_Manos
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PRATIMO VEIKLŲ PRISTATYMAS.
Grafiti – savairaiškos menas
Šiame pratime Graffiti analizuojama
kaip viena iš bendravimo formų. Pratimo
pradžioje siūloma pažiūrėti vaizdo įrašą iš
TED-Ed animacijų serijos, kuriame trumpai
pateikiama graffiti istorija. Vaizdo įraše
kalbama apie tai, kur buvo rastas pirmas
grafiti ir kaip juos kurdami žmonės
pasinaudojo savo įgūdžiais.Graffiti gyvuoja
tūkstančius metų ir visą tą laiką keliami tie
patys klausimai kaip ir šiandien: ar tai menas?
O gal vandalizmas?
Pirma pratimo užduotimi siekiama suteikti
žinių apie šiuolaikinį meną: diskutuojant apie
saviraišką per meną, graffiti, gatvės meno ir
graffiti skirtumus. Ši pratimo dalis skatina būti
atviresniais ir geriau suvokti aplinką.
Atlikdami antrą užduotį (piešdami
įsivaizduojamą graffiti) mokiniai lavins savo
vaizduotę bei kūrybiškumą.
Trečioje užduotyje siūlomos diskusijų temos
mokiniams padės suvokti graffiti (kaip
šiuolaikinio meno) įtaką kultūrai, visuomenei,
verslui bei turizmui.

Pratimo tikslai:
Paskatinti mokinių domėjimąsi
įvairiomis meno išraiškos formomis.

Atskleisti modernaus meno įtaką ir
teigiamas galimybes turizmo verslo
sektoriui.

Veiklas, aprašytas šiame pratime, siūlome
integruoti į
#istorijos
#menų
#technologijų
#ekonomikos
#užsieniokalbos
mokomuosius dalykus.
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PRATIMO EIGA
1 užduotis „Kada atsirado Graffiti?“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, vaizdo projektorius.

Siūlome kartu su mokiniais peržiūrėti vaizdo
įrašą anglų kalba „Trumpa graffiti istorija“
(sukurtas „TED-Ed Animation“),
pasakojančiame apie graffiti istoriją,
pirmuosius graffiti, žmonių saviraišką
naudojantis šia meno rūšimi.
Pasiūlykite mokiniams klasėje padiskutuoti
apie matytą vaizdo klipą: ką naujo jie sužinojo,
kaip žmonės išreiškia save piešdami graffiti,
kaip graffiti (ar kitas menas) įtakoja jų veiklą/
veiklos sektorių.
Papildomi šaltiniai šia tema (anglų k.):
● The Guardian: "Is urban graffiti a force for
good or evil?" (Ar miesto grafiti yra gėrio ar
blogio jėga?)
● Encyclopedia Britannica: "Graffiti"(Grafiti)
● BBC News: "Street art: Crime, grime or
sublime?" (Gatvės menas:
nusikalstamumas, nešvarumai ar didingas
menas)
● HG, Legal resources: "Laws Regarding
Graffiti and Art" (Graffiti ir meno įstatymai)
Remiantis gauta informacija kartu su
klase padiskutuokite apie graffiti. Siūlome
aptarti šiuos klausimus :
● Kokius ženklus simbolizuoja graffiti?
● Kas yra gatvės menas?
● Kuo skiriasi graffiti ir gatvės menas?
Ar tarp jų yra skirtumas?
● Ar gatvės menas yra geriau už graffiti?
Kodėl?
● Ar jums patinka graffiti? Kodėl?

●

Koks menas jums patinka labiausiai? Kas
yra jūsų mėgstamiausias menininkas? Koks
jo darbas patinka labiausiai?
● Ar teko kada nors piešti graffiti?
● Ar norėtumėte būti graffiti menininkas?
Kokią žinią norėtumėte perduoti?
● Ar jūsų mieste yra graffiti? Ką apie tai
manote?
● Ar gatvės menas ir graffiti gražina aplinką?
Atsižvelgiant į pamokos tikslus, diskusija gali
vykti anglų kalba.

Veiklos rezultatas.
Įvykusi diskusija apie graffiti
kaip meno / kultūros išraišką

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins
supratimą žinias apie graffiti, taip pat
patobulins šias bendrąsias kompetencijas:
Raštingumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti, suprasti ir tinkamai pasinaudoti
rašytine informacija;
● dalyvauti klasės diskusijoje.
Daugiakalbystės kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
● skaityti ir suprasti tekstus anglų kalba;
● plėsti ir turtinti užsienio kalbos žodyną.
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant žinias, įgūdžius ir
nuostatas:
● parodyti toleranciją, išreikšti ir suprasti
skirtingus požiūrius, kurti pasitikėjimą ir
jausti empatiją.
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Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius ir
nuostatas:
● suprasti video formatu perteikiamo kūrinio
idėjas;

atpažinti įvairias kultūros paveldo raiškos
formos, jų įtaką viena kitai ir asmens
idėjoms;
● domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.
●
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2 užduotis „Ar turi graffiti kūrėjo talentą?“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris, spausdintuvas, popierius,
piešimo priemonės.

Siūlome užduotį atlikti individualiai.
1. Paprašykite mokinių susirasti objektą,
pastatą internete (lygia/tuščia siena) ir
atsispausdinti jo nuotrauką. Tai gali būti:
įėjimas į kirpyklą;
 įėjimas į viešbutį;
 restoranas;
 automobilių remonto dirbtuvės ir pan.
2. Paskatinkite mokinius nupiešti
įsivaizduojamą graffiti eskizą, skirtą pasirinkto
objekto/pastato sienai.


Pakvieskite mokinius atliktus darbus pristatyti
klasei, paaiškinant kodėl pasirinktas toks
motyvas, kokia jo prasmė.

Veiklos rezultatas.
Nupieštas ir pristatytas graffiti
eskizas.

Atlikdami šias veiklas mokiniai lavins
vaizduotę, išreikš save piešiant, kuriant ir
interpretuojant idėją, taip pat patobulins šias
bendrąsias kompetencijas:
Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
 parodyti toleranciją, išreikšti ir suprasti
skirtingus požiūrius, kurti pasitikėjimą ir
jausti empatiją.
Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius ir nuostatas:
 vertinti kultūrų ir jų išraiškų įvairovę.
Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius ir
nuostatas:
 atpažinti įvairias kultūros raiškos formas;
 įžvelgti ir realizuoti įvairias galimybes
naudojant skirtingas kultūrines formas;
 domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.
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3 užduotis „Apie graffiti – iš pirmų lūpų“

Reikalingos priemonės: interneto ryšys,
kompiuteris.

Ši pratimo dalis gali būti atliekama individualiai
arba grupėmis.
Paprašykite mokinių internete surasti kuo
daugiau graffiti pavyzdžių (keli pavyzdžiai
pateikiami žemiau).

Siūlome padiskutuoti su mokiniais pagal
žemiau pateiktus klausimus:




Kaip graffiti galėtų neigiamai paveikti
verslą?
Kaip graffiti gali turėti teigiamos įtakos
verslui?
Kaip galėtumėte su vietos bendruomene
sumažinti / padidinti graffiti kiekį, juos
panaudoti turizmo skaitinimui?

Veiklos rezultatas.
Įvykusi diskusija apie graffiti
įtaką verslui.

Atlikdami šias veiklas mokiniai pagilins
suvokimą apie šiuolaikinio meno įtaką verslui,
turizmo sektoriui, taip pat patobulins šias
bendrąsias kompetencijas:
Niujorko metro, 1973 m.

Pilietiškumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 kritinį mąstymą ir vertinimą;
 veikti kaip atsakingam piliečiui ir
visapusiškai dalyvauti pilietiniame ir
visuomenės gyvenime, įvertinant
socialines, ekonomines struktūras,
tvarumo aspektus.
Verslumo kompetencija, tobulinant
įgūdžius:
 išnaudoti įvairias aplinkybes ir galimybes
asmeninėje, socialinėje ar profesinėje
veikloje.

Aštuntojo dešimtmečio viduryje traukiniai buvo
visiškai padengti piešiniais, vadinamais
„šedevrais“.

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija, tobulinant įgūdžius:
 įžvelgti ir realizuoti įvairias galimybes
naudojant skirtingas kultūrines formas;
 domėtis skirtingomis pasaulio kultūromis.
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ŠALTINIAI
Pratimo temos pristatymas
Žemiau pateiktoje nuorodoje atskleidžiama
kaip bendraujant ne visada naudojami žodžiai
https://study.com/academy/lesson/communica
tion-self-expression-through-art.html






1 užduotis. Kada atsirado Graffiti?

ar blogio jėga?)
Encyclopedia Britannica: "Graffiti"(Grafiti)
BBC News: "Street art: Crime, grime or
sublime?" (Gatvės menas:
nusikalstamumas, nešvarumai ar didingas
menas)
HG, Legal resources: "Laws Regarding
Graffiti and Art" (Graffiti ir meno įstatymai)

TED vaizdo įrašas apie graffiti istoriją
https://ed.ted.com/lessons/a-brief-history-ofgraffiti-kelly-wall

2 užduotis. Ar turi graffiti kūrėjo talentą?

Šiose nuorodose galima rasti nuotraukų ir
papildomos informacijos apie gatvės meną
visame pasaulyje:
 http://www.museoarteurbana.it/en/
 https://urban-nation.com/
 https://artsandculture.google.com/project/s
treet-art
 http://globalstreetart.com/

3 užduotis. Apie graffiti – iš pirmų lūpų

Žurnalų straipsnių ciklas graffiti tema:
 The Guardian: "Is urban graffiti a force for
good or evil?" (Ar miesto grafiti yra gėrio

Pagrindiniai graffiti kūrimo žingsniai:
https://www.bombingscience.com/graffititutorial-the-ultimate-guide/

Vaizdo įrašas apie pirmą graffiti:
https://www.thevintagenews.com/2016/11/17/t
he-history-of-graffiti-from-ancient-times-tomodern-days/

