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PROJEKTAS

2. PARTNERYSTĖ
CC projekte dalyvauja penkios Europos šalys:

1. TRUMPA PROJEKTO „KURK LĖLĘ, PAŽINK SAVE TEATRAS SOCIALINEI INTEGRACIJAI“ APŽVALGA
CC projektu siekiama sukurti, patikrinti ir plačiai skleisti naujus metodus, pagrįstus kūrybišku požiūriu į suaugusiųjų
mokymą. Projektas taip pat orientuotas į socialinių ir pilietinių kompetencijų tobulinimą, atsižvelgiant į socialiai
jautrių suaugusiųjų poreikius.
Lėlininkystės menas pasirinktas remiantis ilgamete Teatr Grodzki, kuris naudoja šią specifinę meno formą švietimui ir
terapijai, patirtimi. Nors lėlių teatras dažnai suprantamas kaip kažkas vaikiška, jis gali būti labai veiksminga ir patraukli
priemonė, padedanti suaugusiesiems atskleisti savo talentus ir gebėjimus bei adaptuotis socialinėje aplinkoje.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI
Bielsko-Biała, Lenkija
www.teatrgrodzki.pl
jolanta@teatrgrodzki.pl

CITIZENS THEATRE
Glasgow, Škotija
www.citz.co.uk
learning@citz.co.uk

JAUNIMO CENTRAS BABILONAS
Vilnius, Lietuva
www.centrasbabilonas.lt
rolandasliaziene@gmail.com

CSC DANILO DOLCI
Palermo, Italija
www.danilodolci.org
presidente@danilodolci.org

KNOW AND CAN ASSOCIATION
Sofia, Bulgarija
www.znamimoga.org
znamimoga@gmail.com
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3. ĮVADAS

4. TIKSLINĖS GRUPĖS

Gairės sukurtos skatinti suaugusiųjų mokytojus naudoti lėlininkystės meną su jautrių ir/arba socialinę atskirtį
patiriančių suaugusiųjų grupėmis ir suteikti jiems pagalbą. Jomis siekiama aiškiai ir struktūriškai išdėstyti, kaip
planuoti ir pristatyti lėlininkystės meno dirbtuves sprendžiant socialinės atskirties problemą. Be to, gairėse bandoma
atsakyti į klausimus apie aptartus metodus ir pasiūlyti, kaip reikėtų jais naudotis siekiant maksimalių rezultatų.

Visos šiame dokumente aptartų veiklų tikslinės grupės yra suaugusieji, kurie laikomi
jautriais ir/arba socialiai atskirtais. Šio projekto metu penkios partnerės organizacijos
surengė bandomąsias dirbtuves, kad išbandytų metodus ir pamatytų, ką galima juose
pataisyti ar pakeisti atsižvelgiant į konkrečius įvairių projekte dalyvaujančių tikslinių
grupių poreikius. Bandomųjų dirbtuvių seminare dalyvavo šios grupės:
•

Suaugusieji, sveikstantys nuo narkotikų
ir alkoholio priklausomybės

•

Kaliniai vyrai

•

Suaugusieji, kurie lankosi psichiatrinėje ligoninėje

•

Ilgą laiką darbo neturintys suaugusieji, lankantys
Socialinės Integracijos centrą

•

Pabėgėliai ir prašantys prieglobsčio

•

Senjorės ir bedarbės moterys

Tai tik kelios tikslinės grupės iš visų, dalyvavusių
Bandomųjų Dirbtuvių Programoje.
Elektroninį projekto sąvadą galite rasti čia:
http://ccproject.art/publications/
Elektroninis projekto sąvadas apima konkrečių atvejų
analizę ir informaciją apie tai, kaip CC metodai buvo
taikomi dirbant su įvairiomis bandomosiomis grupėmis.
Dokumentas bus parengtas 2019 metais.
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METODIKA

5. MOKYTOJAI
Šiomis gairėmis gali naudotis suaugusiųjų mokytojai, dirbantys su išvardintomis grupėmis ar su bet kuria kita jautrių
ar socialiai atskirtų suaugusiųjų grupe.
Gairės sukurtos kaip instrukcijų vadovas, kuriame išanalizuotos veiklos ir technikos. Jose taip pat pateikiami siūlymai
dėl laiko, vietos ir priemonių, reikalingų, kad lėlininkystės menas būtų sėkmingai įtrauktas į suaugusiųjų mokymo
programą.

6. GLASGOW MOKYMAI
2017 metų gruodžio mėnesį penkioms dalyvaujančioms
organizacijoms buvo surengta mokymų savaitė. Lenkijos,
Lietuvos, Italijos, Škotijos ir Bulgarijos mokytojai
dalyvavo Glasgow intensyvioje mokymo programoje,
kuriai vadovavo Marija Schejbal iš „Teatr Grodzki“.
Prieš mokymus kiekviena organizacija užpildė Poreikių
Analizės klausimyną, kuriame, be kitos informacijos, buvo
pateikta ir tos šalies lėlių teatro istorija.
Visos penkios Europos šalys turi turtingą lėlių teatro
istoriją ir visose yra daug šiandien veikiančių profesionalių
lėlių teatro bendrovių. Vis dėlto akivaizdu, kad lėlių
teatras vis dar yra labiau skirtas vaikams ir nelaikomas
tokio „aukšto lygio“ kaip daugelis kitų teatro rūšių.
Visą Poreikių Analizės Ataskaitą galite rasti čia:
http://ccproject.art/publications/
Mokymų savaitė Glasgow buvo skirta parengti
suaugusiųjų mokytojus, kurie vėliau ves bandomuosius
seminarus jautrių suaugusiųjų grupėms. Mokymai buvo
praktiški ir, be mokymosi įvairiais būdais, dalyviai buvo
skatinami reflektuoti apie tai, ko buvo mokomi ir kaip
jautėsi dalyvaudami mokymuose.
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7. NUOSEKLUS MOKYMŲ SAVAITĖS VEIKLOS GLASGOW MIESTE VADOVAS
1 VEIKLA - PRIEMONĖS PRIEŠ KŪRYBINĮ PROCESĄ
(30 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)
Visi dalyviai sėdi ratu, šalia jų - iš anksto
instruktoriaus paruoštos priemonės. Pavyzdžiui:
viduryje - rudos spalvos popieriaus ritinys, o šone
sulankstytas lapas ir kelerios žirklės, keli virvelių
ritinukai (skirtingų spalvų), keli seni laikraščiai,
spalvotas krepinis popierius.
Daiktų sudėliojimas turi reikšti tam tikrą tvarką,
skirtingus tarpusavio ryšius ir svarbą vienas kito
atžvilgiu. Pavyzdžiui, popieriaus ritinys yra centre,
o šone vienas lapas ir žirklės jam karpyti. Laikraščiai
sumesti į krūvą, virvelių ritinukai tvarkingai sudėti į
dvi eiles.

Dalyvių prašoma pasidalinti įspūdžiais apie daiktų išdėstymo tvarką. Galima užduoti papildomų klausimų: kas čia
vyksta? Ar šie, atrodo, statiški daiktai, kažką veikia? Ar galima šį vaizdą paversti istorija? Ką jis mums pasakoja? Kokią
žinią gauname iš jo, ką jaučiame? Kaip spalvos, formos bei ryšys tarp atskirų daiktų padeda suprasti vaizdo visumą?

PASTABOS
Šis pratimas skirtas apšilimui ir paruošia darbui su daiktais bei mokymuisi apie pagrindines vizualaus pasakojimo
taisykles. Be to, jis padeda suburti grupę, pratina dalyvius atvirai reikšti mintis ir dirbti kartu. Tiems dalyviams, kurie
įpratę bendrauti žodžiais ir kuriems trūksta abstraktaus mąstymo įgūdžių, užduotis gali pasirodyti sunki. Vis dėlto,
reikėtų stengtis atkreipti jų dėmesį į tai, kad tiek teatre, tiek kasdieniame gyvenime mintis galime perteikti ne tik
žodžiais, bet ir įvairiais kitais būdais.
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2 VEIKLA - NUOTYKIS KURIANT LĖLĘ
(2 VALANDOS / INDIVIDUALI VEIKLA)
Priemonės, išvardintos ankstesniame pratime, dabar bus
naudojamos lėlių kūrimui. Grupei visuose proceso etapuose
vadovauja instruktorius. Jis pats gamina popierinę figūrą ir
aiškina, ką ir kaip reikia daryti.
Pagrindinei konstrukcijai pagaminti kiekvienam dalyviui reikia
dviejų popieriaus lapų (po 100 x 130 cm), laikraščio ir virvelės.
Pirmiausia, popierius suglamžomas ir sutrinamas, kad taptų
panašus į audinį - minkštą ir lankstų. Taip darome su pirmuoju
popieriaus lapu.
Paskui jį perkerpame arba perplėšiame išilgai pusiau.
Suformuojame galvą (rutulį), naudodami pusę popieriaus
lapo (arba laikraščius, kuriuos paslepiame po kita popieriaus
skiaute). Apvyniojame virvelę aplink lėlės „kaklą“. Likusi
popieriaus dalis po kaklu susukama į dvi rankas. Visos dalys
sujungiamos virvele.
Tą patį darome su dviem kitomis ilgomis popieriaus
skiautėmis, kurias naudojome liemeniui (dabar antrasis
popieriaus lapas taip pat suglamžomas, sutrinamas ir
perkerpamas per pusę). Dvi popieriaus lapo pusės susukamos.
Viena dalis perlenkiama pusiau ir apvyniojama aplink vieną
iš lėlės pečių. Tada procedūra pakartojama, abu gabalai
sujungiami ir surišami viršuje virvele. Dvi kabančios juostos
sujungiamos ir surišamos virvele taip, kad susidarytų apvali
forma.
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2 VEIKLA - NUOTYKIS KURIANT LĖLĘ (TĘSINYS)
Dvi kitos ilgos popieriaus skiautės, kurias naudosime kojoms, susukamos ir tvirtinamos prie liemens. Kojos
sulenkiamos pusiau, susukamos ir apvyniojamos virvele. Taip pagaminama pagrindinė lėlės konstrukcija.
Pavyzdį, kaip pasigaminti popierinę lėlę ir jai suteikti gyvenimą, galima rasti ARTES gerosios patirties platformoje.
http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/
Be to, yra sukurta filmuota medžiaga ir mokomoji programėlė apie tai, kaip pasigaminti lėlę. Ji yra projekto „PRIIMK IR
MANE“ dalis:
http://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/
https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be

O dabar metas užduoti mūsų lėlei svarbų klausimą:

„KAS TU?“
Visos figūros virsta veikėjais su savitais bruožais, kurie atspindi ir patį kūrėją, jo jautrumą, vidinį pasaulį bei gyvenimo
suvokimą.
Dalyviams reikia šiek tiek laiko (net pusvalandžio?) pridėti lėlėms papildomų išvaizdos elementų (pavyzdžiui,
juokingus plaukus ar suknelę). Tai laisvas tyrinėjimo procesas, kuris sudaro prielaidas naujos asmenybės gimimui.
Patariama nepiešti veido bruožų.

PASTABOS
Neretai dirbtuvių dalyviai nenori gaminti lėlės, nes jiems atrodo, kad nesugebės. Tačiau šio metodo atveju užduotis yra
tam tikra prasme „paslėpta“. Dalyviai tik seka instruktorių, o siūlomi veiksmai yra lengvai atliekami, todėl iš tikrųjų visi
gali pagaminti figūrą - teatro lėlę - patys arba su kitų grupės narių pagalba.
Mokymų metu dalyviai diskutavo, ar ne geriau būtų visą procesą nuosekliai pristatyti iš pat pradžių, kad jie iš anksto
žinotų, ką reikės daryti. Deja, atrodo, šis būdas nėra tinkamas. Dalyviai nespėtų įsiminti visų proceso etapų. Jie jaučiasi
labiau atsipalaidavę ir laisvi, kai negalvoja, kas bus toliau.
Kadangi kai kurie žmonės yra lėtesni ir ką nors kurti rankomis jiems atrodo sunkiau nei kitiems, gerai būtų paprašyti
vikresnių ir labiau įgudusių padėti kolegoms parodant /paaiškinant, ką reikia daryti. Galima naudoti įvairų popierių ir
virveles. Geriausias yra rudas (vyniojimo) popierius ir kanapių virvelė, tačiau kai kurie asmenys gali būti joms alergiški.
Dalyvius reikia iš anksto įspėti, kad popierius gali sužeisti odą. Todėl pradžioje naudinga dėvėti plonas apsaugines pirštines
(prieš glamžant popierių). Juodas pirštines vėliau galima panaudoti animacijos pratimui ir galutiniam „vaidinimui“.
Visas lėlių kūrimo procesas yra labai svarbus CC metodikai. Nuostabu yra tai, kad dauguma dirbtuvių dalyvių jaučia
artimą ryšį su savo lėlėmis, o tai atveria galimybę tobulinti save per meninę kūrybą.
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3 VEIKLA - REFLEKSIJŲ RATAS
(30 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)
Dalyviai susėda ratu. Jų prašoma pasidalinti, ką jaučia ir kokios mintys
kyla po veiklos, kurią ką tik atliko. Yra įvairių būdų, kaip įtraukti dalyvius
į pokalbį. Žemiau pateikiame keletą idėjų, tačiau šiuo konkrečiu atveju
tai buvo tiesiog pasikalbėjimas. Buvo laikomasi taisyklės, kad visi gali ką
nors pasakyti, jei mano, kad tai svarbu. Nereikėjo atsakyti į jokį konkretų
klausimą; grupė buvo tiesiog skatinama pasidalinti savo patirtimi.

PASTABOS
Apibendrinamoji sesija labai svarbi dalyviams ir jų integracijai. Jie
jaučiasi saugiai ir patogiai tokioje grupėje, kurioje gali išsakyti jausmus
ir įspūdžius, rūpesčius ir pasitenkinimą, poreikius ir mintis apie tolesnį
bendrą darbą. Kita vertus, kai kurie žmonės vengia dalintis asmenine
patirtimi, todėl vadovas turi nuspręsti, ar leisti jiems tylėti, ar skatinti
kalbėti. Kai kuriais atvejais naudingi papildomi klausimai, pavyzdžiui:

Ar gerai jautėtės šioje konkrečioje situacijoje?
Ar sunku buvo kurti lėlę?
Ar instrukcijos buvo pakankamai aiškios?
Atsakymai į šiuos klausimus, net jeigu jie trumpi, gali padėti droviems ir
emociškai uždariems dalyviams labiau atsiverti ir dalintis mintimis kitų
refleksijos sesijų metu.
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4 VEIKLA - SUNKUMO LAIPSNIAI
(15 MINUČIŲ / INDIVIDUALI VEIKLA)
Dalyviai sustoja į eilę. Kitoje kambario pusėje, priešais
dalyvius, yra kėdžių eilė - po vieną kiekvienam dalyviui.
Mokytojas paaiškina ir demonstruoja užduotis, kurias
reikės atlikti. Visi dirba savo tempu, nesistengdami
lygiuotis į kitus.

PASTABOS

1 etapas - einame prie savo kėdžių, bandydami išvengti
kliūties, kurią įsivaizduojame esant kelyje (pvz., apeinant
ją aplink arba peršokant per įsivaizduojamą balą). Priėję
kėdę, atsisėdame, mintyse suskaičiuojame iki penkių,
atsikeliame ir einame atgal, prisimindami kliūtį kelyje.

Praktikoje ši užduotis padeda dalyviams įgyti naujų
įgūdžių ir atkakliai siekti tikslo. Tokia tiesioginė patirtis,
kai pastangų dėka pereinama prie vis sudėtingesnių
etapų, leidžia jiems suvokti iššūkius, su kuriais susidurs
kurdami vaidinimą ar mokydamiesi. Ji taip pat padeda
įveikti nesėkmės baimę ir leidžia pajusti sėkmės jausmą
(dalyviai visada sugeba sėkmingai užbaigti bent vieną
nedidelę užduoties dalį).

2 etapas - kartodami visus ankstesnius veiksmus, šį kartą
užsidėję ant galvos kokį nors daiktą, pavyzdžiui, laikraštį
ar popieriaus lapą, stengiamės išlaikyti pusiausvyrą. Jeigu
daiktas nukrenta, jį pakeliame ir einame toliau.
3 etapas - pakartodami dvi ankstesnes užduotis,
pridedame dar vieną: dalyviai eina prie savo kėdžių ir
grįžta atgal su daiktu ant galvos bandydami išvengti
kliūties du kartus. Paskui kiekvienas garsiai papasakoja, ką
tą dieną nuveikė nuo tada, kai pabudo, iki šio momento.

Ši užduotis moko sutelkti dėmesį ir laikytis drausmės,
padeda nugalėti pasyvumą, nenorą įveikti sunkias
situacijas.

Be to, tai geras fizinis apšilimas ir gali būti pasiūlytas
užsiėmimo pradžioje arba po pietų pertraukos (taip buvo
šiuo atveju).
Svarbu tai, kad dalyviai pasirenka jiems tinkamiausią
judėjimo būdą. Be to, jie nesijaudina dėl to, kad kiti gali
juos stebėti, nes visi užsiėmę savo veikla.

Užduotį galima pasunkinti, jeigu vadovas ar dalyviai patys
sugalvoja ir pasiūlo papildomų iššūkių.
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5 VEIKLA - ANIMACIJOS ĮGŪDŽIAI
(1 VALANDA / GRUPĖSE)
Dalyviai suskirstomi į grupes po 4-5 žmones. Jie vienas po kito atlieka režisieriaus vaidmenį, o su grupės dalyvio
sukurta lėle vaidina trys kiti dalyviai - lėlininkai. Vienas iš jų judina dešinę lėlės ranką ir galvą. Antrasis laiko liemenį ir
valdo kairiąją ranką, o trečiasis (viduryje, atsitūpęs ar klūpėdamas) yra atsakingas už kojas. Patogiausia laikyti lėlę ant
stalo, kad žmonės kuo mažiau matytųsi ten, kur lėlė vaidina.
Režisierius nuosekliai vardina lėlininkams, ką lėlė turėtų daryti ir kas vyksta scenoje, pavyzdžiui: veikėjas guli ir miega,
ramiai kvėpuodamas. Staiga lėlė pašoka iš „lovos“ ir apsižvalgo. Sėlindama ant pirštų galiukų, ji ima artėti prie žiūrovų
ir t.t.
Laikomasi taisyklės, kad aktoriai nekalba. Tačiau gali girdėtis garsai (pavyzdžiui, suskamba žadintuvas).
Galima nurodyti pagrindinę visų animacijos pratimų temą. CC mokymų atveju buvo pasiūlyta, kad visi sutelktų dėmesį
į temą „Dienos pradžia“.
Vadovo vaidmuo šios užduoties metu - prieiti prie kiekvienos grupės, padėti patarimais ar užuominomis, tačiau per
daug netrukdyti darbui.

PASTABOS
Dalyviams būna labai įdomu stebėti, kaip jų lėlės atgyja ir vaidina. Per praktines užduotis jie susipažįsta su animacijos
taisyklėmis ir atranda popierinių figūrų motorinius gebėjimus.
Ypač svarbus šios užsiėmimo dalies aspektas yra bendradarbiavimas ir pasitikėjimo įgijimas, abipusis supratimas ir
noras ieškoti geriausių sprendimų bei siekti bendro susitarimo. Kad lėlė paklustų, dalyviai turi glaudžiai ir veiksmingai
bendradarbiauti.
20
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6 VEIKLA - PRISTATYMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS

7 VEIKLA – REFLEKSIJŲ RATAS SU ŠALIKAIS

(2 VALANDOS / BENDRA VEIKLA)

(15 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)

Po darbo grupėse ir eksperimentų su lėlėmis, laikas
pasidalinti rezultatais ir atradimais.

Dalyviai susėda ratu. Kiekvienam proceso
etapui pažymėti vadovas naudoja spalvotus
šalikus. Padėdamas šaliką ant grindų, pasako
veiklos pavadinimą ir primena dalyviams jos
eigą. Siūloma, kad dalyviai apie kiekvieną
užduotį pasisakytų asmeniškai ir aptartų
su profesionalu. Taip pat aptariamos visos
abejonės, klausimai ir išlygos.

Grupelių režisieriai visiems pristato savo mažąsias
istorijas, kurias vaidina lėlininkai.
Po kiekvieno pristatymo dirbtuvių vadovas klausia
žiūrovų, ką matė ir kaip suprato siužetą. Po to visi kūrėjai
paaiškina, kokie buvo jų tikslai ir ar žiūrovai teisingai juos
suprato iš to, ką lėlės vaidino. Žiūrovai gali pasiūlyti kai ką
pakeisti, kad būtų geriau suprantama.
Šioje dalyje svarbus vadovo - tarpininko vaidmuo
diskusijų metu.
Istorijų analizavimas, siūlymai, kaip jas tobulinti, padeda
dalyviams geriau suprasti bendravimo esmę.

PASTABOS
Ši veikla reikalauja nemažai laiko (CC mokymuose reikėjo
aptarti 16 pristatymų), bet ji reikalinga užbaigti pirmąjį
nuotykių su lėlėmis etapą ir leidžia dalyviams pajusti, kad
per trumpą laiką jie pasiekė kažką apčiuopiama.
Ši praktika yra vertinga mokymo požiūriu ir yra puiki
bendro darbo patirtis.
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PASTABOS
Spalvoti šalikai dažnai naudojami
psichodramoje, nes jie puikiai tinka animacijai
ir per dydį, spalvą ir tekstūrą padeda atskleisti
skirtingą turinį (lengvas, švelnus pastelinių
spalvų audinys sukelia visiškai kitokį jausmą
negu gabalas storos, juodos medžiagos).
Vietoje šalikų galima naudoti kitus daiktus,
pavyzdžiui, įvairių formų ir dydžių akmenėlius,
pliušinius žaislus, kasdienius daiktus ar tiesiog
popieriaus lapus, suformuotus reikiamu būdu.
Vizualus pristatymas papildo žodinį
bendravimą, palengvina grupės refleksijas bei
pasikeitimą nuomonėmis, padeda prisiminti
visą procesą.
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8 VEIKLA - DVI KĖDĖS

9 VEIKLA - KELIAS

(50 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)

(10 MINUČIŲ / PAGAL VADOVO PATEIKTĄ PAVYZDĮ)

Dalyviai susėda pusračiu. Vadovas ant scenos pastato dvi kėdes. Viena iš jų, patogi kėdė, yra gerų jausmų ir teigiamų
refleksijų erdvė, kita atspindi tai, kas trikdė, buvo nepatogu, problemiška ir sunku ankstesniame užsiėmime.

Instruktorius supažindina grupę su užduotimi, kurioje
naudojami spalvingi šalikai ar kiti įvairių formų ir
spalvų daiktai. Vėl būtų geriausia, kad instruktorius
atliktų užduotį pirmas. Esmė yra išdėlioti šalikus ant
įsivaizduojamo kelio, vedančio į siekiamą tikslą.

Vadovas pirmiausia kalba apie svarbius įvykius ir jausmus, pereidamas nuo vienos kėdės prie kitos (tiek kartų, kiek
reikia). Taip dalyviai geriau supranta veiklos esmę ir yra skatinami išbandyti patys. Dabar visi vienas po kito, sekdami
instruktorių, ateina į sceną ir naudodamiesi abiem kėdėmis dalinasi mintimis, jausmais ir apmąstymais, viskuo, kas
jiems svarbu kalbant apie dirbtuvių veiklą ir metodus.

PASTABOS
Tai puikus būdas pradėti dieną. Jis
padeda grupės nariams sutelkti
dėmesį į save ir į poreikius, kuriuos
tuo metu jie jaučia, parengia grupę
tolesniam darbui.
Asmeninio tobulėjimo kontekste
vadovas gali atkreipti dalyvių
dėmesį į problemas, susijusias su
įvairiais asmeniniais iššūkiais.
Užduotis ugdo saviraišką ir padeda
atrasti save. Todėl verta jai skirti
tiek laiko, kiek reikia.

Toliau pateikiama Maria Schejba (MS) veikla, atlikta
CC mokymuose. Proceso metu visa grupė aktyviai
bendradarbiavo pateikdama daug naudingų ir vertingų
pasiūlymų.
MS išsirenka vieną šaliką ir paaiškina savo tikslą:
„Norėčiau išleisti trumpų istorijų rinkinį, kurį ilgai
rašiau. Tačiau dauguma jų tebėra tik juodraščiai, jas
reikia pabaigti.“
MS meta šaliką tolyn, kur baigiasi kelias. Tai atspindi
svajonę, kurios ji siekia. Ji nelabai žino ką daryti toliau,
todėl klausia savęs ir grupės, kaip atlikti šią sunkią
užduotį.

„Iš tikrųjų tekstai - tai kelios eilutės. Tik dvi istorijos
labiau išbaigtos. Viena jau parašyta. Vis dėlto
neatrodo realu, kad kada nors ateityje istorijos bus
išleistos. Esu per daug užsiėmusi kitais dalykais.“
Kažkas duoda praktinį patarimą, kaip tai išspręsti:

„Turiu minčių aštuonioms ar dešimčiai istorijų, bet
man sunku jas užrašyti. Yra daug kitų darbų, kuriuos
reikia skubiai atlikti. Tiesiog neturiu kada rašyti. Visa
tai taip kvaila.“
Grupė užduoda klausimus, pavyzdžiui:
•
•
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MS padeda šalikus kelio pradžioje ir paaiškina, ką jie
reiškia.

Ką konkrečiai turite?
Ką jau esate parašiusi?

„Galbūt galėtume nuspręsti per savaitę nors kelias
valandas skirti istorijų rašymui.“
MS ši mintis patinka. Ji padeda kitą šaliką šiek tiek arčiau
siekiamo tikslo.
„Gal tai padės. Jeigu nenorėsiu visko iš karto, bus
lengviau siekti tikslo.“
25

9 VEIKLA - KELIAS (TĘSINYS)

MS pažiūri į atstumą nuo tos vietos, kur ji yra dabar iki
kelio pabaigos, ir vėl prarandą viltį.
„Ne, nepavyks. Nerealu. Prarandu viltį. Jau beveik
matau knygą, jos gražų viršelį, bet tai tik svajonė.
Nepasiekiama.“
Pasigirsta dar vienas pasiūlymas.
„Gal geriau negalvoti apie viso rinkinio
išspausdinimą, bet sutelkti dėmesį į tai, kas atrodo
realiau ir ką galima būtų pasiekti dabar. Pavyzdžiui,
galite pabandyti užbaigti dar dvi istorijas, sakykime,
iki kitų metų pabaigos.“
MS pritaria tokiam pasiūlymui. Tai reiškia, kad ji keis savo
tikslą. Ji paima šaliką, kuris simbolizuoja jos pirminį tikslą,
o kitą šaliką padeda arčiau savęs.
Dvejonės tęsėsi kelias minutes ir grupei padedant pavyko
atrasti keletą svarbių dalykų.
Galiausiai MS žengė keliu, kad pajustų jį ne tik
psichologiškai, bet ir fiziškai. Tada šalikai buvo surinkti
nuo kelio ir grupė trumpai apibendrino užduotį.
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PASTABOS
„KELIAS“ gali būti ypač naudingas motyvuojant pokyčius
sudėtingose gyvenimo situacijose ir bandant išeiti iš
aklavietės ar atsikratyti nesėkmės jausmo. Jis taip pat
nukreipia dalyvius konkrečių mokymosi ir asmeninio
tobulėjimo iššūkių link. Be to, jis padeda tiksliai nusakyti,
ko jiems reikia, ko tikisi ir ko trūksta, kad pasiektų tikslą.
Galima naudoti įvairias „kelio“ formas skirtinguose
grupinio darbo etapuose. Jį galima naudoti nurodant
užduotis ir iššūkius, su kuriais susiduria dalyviai, arba
apibendrinant ir analizuojant jų pažangą.
Užduotis gali būti naudinga tiek profesionalams, tiek
besimokantiems, taip pat įvertinant sveikatą ir terapijos
pažangą. Patartina, kad kiekvienas grupės narys sukurtų
savo kelią, nes asmeninė atliktos užduoties patirtis
suteikia stiprybės ir motyvacijos tolesniems veiksmams.
Šios užduoties privalumas yra faktorių, lemiančių esamą
situaciją ir padedančių ją pakeisti, gili vidinė analizė.
CC mokymuose ši technika naudojama kuriant scenarijus,
kuriuos visos grupės turės suvaidinti.
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10 VEIKLA– KELIAI: SCENARIJAUS LINK

11 VEIKLA – REFLEKSIJŲ RATAS

(1 VALANDA / GRUPĖSE)

(30 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)

Dalyviai grįžta į grupes, kuriose jie buvo ankstesniuose užsiėmimuose. Prašoma, kad ir visi iš eilės sukurtų savo kelią.
Galutinis tikslas yra sudėti bendras temas ir skirtingas problemas į vieną siužetą.

Taip, kaip aprašyta 3 veikloje, 16 puslapyje.

Visoms grupėms siūloma sukurti
scenarijų paprastam vaidinimui
scenoje ir jį užrašyti. Dėmesys
skiriamas detaliam scenarijaus
kūrimui. Scenos kuriamos viena po
kitos, kaip pirmą dieną, praktiškai
mokantis animacijos įgūdžių.
Scenarijus visų pirma turi atsakyti
į klausimą: ką konkrečiai daro lėlė
ir kas vyksta scenoje? Taip pat
grupė drauge nusprendžia, kiek lėlių
panaudos ( tik vieną ar daugiau?),
aptaria scenos elementus ir vietą,
kur vaidins.

12 VEIKLA – TEATRINIŲ ETIUDŲ KŪRIMAS

PASTABOS
Ši užduotis stiprina grupės narių
pasitikėjimą vienas kitu ir emocinius
ryšius tarp jų, padeda pasijusti
vertinamais, nes visiems suteikiamos
vienodos sąlygos kalbėti. Vis dėlto
dalyviams ši užduotis gali būti sunki, nes ji reikalauja bendro sprendimo pasirenkant vienas idėjas ir atmetant kitas.
Grupelių nariai turi gebėti išklausyti kitų nuomonę ir pasiekti bendro susitarimo. Kartais tai gali būti neįmanoma.
Tokiu atveju reikia vadovo įsikišimo.
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(1.5 VALANDOS / GRUPĖSE)

Dalyviai tęsia darbą grupėse. Jų tikslas - užbaigti
veiksmus, kurie numatyti scenarijuje ir rasti tinkamą
teatrinį būdą perduoti žinią žiūrovams.
Būtų gerai priminti dalyviams pačią pirmąją užduotį,
kurioje jie analizavo vizualaus pasakojimo kalbą
(žr. 1 veikla, psl. 10 – „Priemonės, laukiančios kūrybinio
proceso“).

Iš tikrųjų tai puiki komandinio darbo praktika. Kiekviena
grupė turi stengtis sutarti dėl pasirinkimų ir rasti
veiksmingą bendradarbiavimo būdą. Paprastai kiekvienoje
grupėje atsiras vienas ar keli dominuojantys asmenys,
bandantys primesti savo nuomonę kitiems. Tokiu atveju
gali prireikti instruktoriaus pagalbos padėti dalyviams
rasti bendrą sprendimą.

Dabar jie turi progą laisvai
eksperimentuoti su vaizdais ir
veiksmais, ieškodami prasmingiausių
ir aiškiausių sprendimų. Šiame
etape grupės dirba savarankiškai.
Tačiau vadovas visą laiką būna šalia,
pasirengęs padėti.

PASTABOS
Ši dirbtuvių dalis gali būti labai įdomi,
teikti pasitenkinimą, arba, atvirkščiai,
sukelti nevilties jausmą ir nenorą dirbti.
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13 VEIKLA - PRISTATYMAI IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS

14 VEIKLA - REFLEKSIJOS SU ŠALIKAIS

(1.5 VALANDOS / BENDRA VEIKLA)

(15 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)

Taip, kaip aprašyta 6 veikloje, 22 puslapyje.

Taip, kaip aprašyta 3 veikloje, 16 puslapyje.

15 VEIKLA - TEATRINIŲ ETIUDŲ KŪRIMAS
(1 VALANDA / GRUPĖSE)

Taip, kaip aprašyta 12 veikloje, 29 puslapyje.
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16 VEIKLA – GRUPĖS ŽAIDIMAS „TEATRAS“
(30 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)
Prieš atliekant užduotį, vadovas ant grindų pažymi didelį
kvadratą. Galima panaudoti šalikus ar ilgas popieriaus
skiautes.
Dalyviai dirba drauge kurdami kvadrato viduje
įsivaizduojamą TEATRĄ. Jie turi šiek tiek laiko reflektuoti,
kokį vaidmenį teatre norėtų atlikti. Jie gali būti bet
kuo, pavyzdžiui, apšvietimo sistemos direktoriumi,
scenarijumi, aktore, dulke, scenos baime ir t.t.
Teatro kūrimas prasideda spontaniškai - vienas iš
savanorių atsistoja tokia poza, kuri atspindi pasirinktą
vaidmenį, o paskui paaiškina kitiems, kas vyksta.
Pavyzdžiui:

„Aš scenarijus, guliu ant grindų, visų
pamirštas ir niekam nereikalingas.“
Kitas dalyvis atsistoja tokia poza, kuri atitinka jo
pasirinktą vaidmenį, ir prisistato:

„Aš - vaikščiojantis žibintas, einu ten, kur
manęs reikia.“
Visi grupės nariai vienas po kito tokiu pat būdu užima
savo pozicijas. Kai visi savo vietose, instruktorius vienu
sakiniu ar žodžiu jų paprašo pasakyti kaip kiekvienas
jaučiasi. Tada duoda ženklą veiksmo pradžiai. Visi veikia
taip, kaip reikalauja pasirinktas vaidmuo, ir bendrauja
vienas su kitu.
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Improvizacijos metu instruktorius išveda aktorius vieną
po kito iš kvadrato, kad jie galėtų žiūrėti „teatrą“ iš
žiūrovo perspektyvos. Kurį laiką stebėję vaidinimą iš
šalies, jie grįžta prie savo vaidmenų.
Galiausiai vadovas pradeda nuiminėti šalikus - kvadrato
šonus ir kai jų nelieka, sustabdo vaidinimą.

PASTABOS
Ši veikla moko bendrauti su kitais, stiprina grupės
integraciją. Ji padeda dalyviams atrasti savo unikalumą
ir individualią vietą grupėje. Užduotis turi vertingą
kognityvinį komponentą - ji padeda dalyviams atpažinti,
apibūdinti ir atskleisti emocijas (teigiamas ar neigiamas),
susijusias su dalyvavimu grupės veikloje. Tai galima
pritaikyti ir platesniame kontekste, įvairiose gyvenimo
situacijose (šeimoje ar darbo aplinkoje).
Kai kuriems dalyviams tai gali būti unikali proga suvaidinti
vaidmenį, kuris yra visiškai priešingas jų įprastam elgesiui,
padėti atrasti kai ką svarbaus savyje, kartais net įveikti
kliūtis ir blokus. Psichodramoje šis fenomenas vadinamas
menama realybe.
Toks metodas gali būti taikomas visuose grupės darbo
etapuose, nors jo funkcija ir reikšmė priklausys nuo to,
kiek grupė pažengusi tuo metu, kai metodas pristatomas.
Vietoje „teatro“ galima pasiūlyti, kad grupė sukurtų gyvą
organizmą ar miestą.
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17 VEIKLA– REFLEKSIJŲ RATAS

20 VEIKLA - GRUPĖS ŽAIDIMAS: „KĖDĖS – PERSONAŽAI“

(30 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)

(1 VALANDA / BENDRA IR INDIVIDUALI VEIKLA)

Taip, kaip aprašyta 3 veikloje, 16 puslapyje.

18 VEIKLA – TEATRINIŲ ETIUDŲ KŪRIMAS
(1 VALANDA / GRUPĖSE)
Taip, kaip aprašyta 12 veikloje, 29 puslapyje. Repeticijos ir etiudų „šlifavimas“.

19 VEIKLA – PRISTATYMAI IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS
(2 VALANDOS / BENDRA VEIKLA)
Taip, kaip aprašyta 6 veikloje, 22 puslapyje.

Dalyviai susėda pusračiu. Padėjėjas padeda prieš juos kėdę ir paprašo iš jos sukurti personažą, pridedant įvairių detalių,
daiktų. Visi, kas nori prisidėti prie bendro kūrybos veiksmo, gali suteikti atgyjančiam veikėjui naujų savybių.
Galima naudoti viską - audinio skiautes, batus, maišelius, visa, kas po ranka. Paskui scenoje pastatoma kita kėdė, šį
kartą aukštyn kojomis. Kaip ir prieš tai, grupė raginama paversti kėdę veikėju.
Galiausiai scenoje atsiranda trečia kėdė, kuri gali būti nusisukusi nuo kitų dviejų veikėjų. Vėl dalyviai kartu kuria
personažą, naudodami įvairias priemones, kurios yra kambaryje.
Kai visos figūros sukurtos, padėjėjas siūlo dalyviams reflektuoti vaizdą. Pirmiausia grupės nariai aptaria visą vaizdą
atkreipdami dėmesį į ryšius tarp atskirų personažų ir apibūdina bendrą sceną.
Paskui padėjėjas atkreipia dalyvių dėmesį į kiekvieną figūrą atskirai, klausdamas, kokios detalės svarbiausios ir kokios
mažiau svarbios jų išvaizdai ir išraiškai. Gali praversti tokie klausimai:

Kodėl figūra atrodo kaip moteris, vyras ar gyvūnas?
Kuriuos elementus pašalinus įvaizdis išliktų aiškus?
Kurios figūros detalės yra būtinos jos tapatybei?
Tokia išsami kiekvieno veikėjo analizė padeda dalyviams geriau suprasti vaizdinės kalbos išraišką.
Paskui dalyviai dirba individualiai. Per 10 minučių reikia parašyti tokią istoriją, kokia jiems šauna į galvą, susijusią su
visais trimis iš kėdžių sukurtais veikėjais. Dalyviai turi jaustis visiškai laisvi siedami įvairias asociacijas ir mintis į vieną
siužetą. Jie negauna patarimų apie formą ar stilių. Rezultatas būna puikus - sukuriamos įvairiausios istorijos.
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20 VEIKLA - GRUPĖS ŽAIDIMAS: „KĖDĖS – PERSONAŽAI“ (TĘSINYS)
Po 10 minučių padėjėjas šalia trijų figūrų padeda kėdę ir kviečia dalyvius po vieną ateiti į sceną ir garsiai perskaityti
savo istorijas. Kartais istorijos labai asmeniškos, todėl dalyviai nenori jų skaityti visiems. Reikėtų jiems leisti išsaugoti
privatumą, jeigu to nori.
Vieno dalyvio sukurtos istorijos pavyzdys:

„Ir vėl paskutinis traukinys vėluoja? Ar atvažiuos? Pavargau, bet laimingas...taip gera buvo susitikti su
senais draugais.
Aš vis dar laimingas - tiek daug gražių prisiminimų...
Ak... ta moteris... tiek krepšių... gal jai reikia padėti? Ak... ji renka butelius... jos veidas toks liūdnas...
„Gal kas žino, ar atvažiuos traukinys?“
„Atsiprašau! Ar dažnai važiuojate iš šios stoties?“
Nepažįstamasis atsisuka ir pažvelgia į mane nelabai draugišku žvilgsniu... nieko neatsako... matyt reikės
kviesti taksi.“
Dalyviai vėl susėda ratu aplink tris kėdes/personažus ir aptaria visą darbo procesą. Kiekvienas gali pasidalinti patirtimi
ir tuo, ko išmoko. Tai svarbi užduoties dalis, nes dalyviai dalijasi nuomonėmis ir idėjomis, taip mokydamiesi vienas iš
kito. Pabaigoje drauge išardo visas tris figūras.
ŠI užduotis buvo įtraukta į dvi ARTES projekto dirbtuves, kurias Teatr Grodzki surengė Airijoje 2014 metų lapkričio
22-25 dienomis, pakviestas dviejų organizacijų: ALâ - Adult Participatory Theatre, Arts ir Education (Galway) and
Clarecare (Ennis).

http://artescommunity.eu/theatre-of-objects-and-stories/
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PASTABOS
Ši technika labai naudinga ugdant dalyvių kūrybingumą ir spontaniškumą. Ji duoda greitų rezultatų ir didelį
pasitenkinimą. Paprastai dalyviai nustemba, kad jie sukūrė „kažką iš nieko“.
Tai geras būdas kurti istorijas, kurios vėliau gali būti papildomos ir pateikiamos teatro scenai.
CC mokymuose ši užduotis buvo naudojama kaip atpalaiduojanti technika prieš susitinkant su žiūrovais. Dalyvių
dėmesys buvo nukreiptas nuo jų teatrinių etiudų, kad pailsėtų nuo repetavimo ir atitrauktų dėmesį nuo vaidinimo.
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21 VEIKLA - TEATRINIŲ ETIUDŲ KŪRIMAS

23 VEIKLA - SUSITIKIMAS SU ŽIŪROVAIS

(2 VALANDOS / GRUPĖSE)
Taip, kaip aprašyta 12 veikloje, 29 puslapyje. Etiudų repetavimas ir „šlifavimas“.

22 VEIKLA - PRISTATYMAI (GENERALINĖ REPETICIJA) IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS
(30 MINUČIŲ / BENDRA VEIKLA)
Taip, kaip aprašyta 6 veikloje, 22 puslapyje.
Aktoriai vaidino vilkėdami juodais drabužiais ir juodomis pirštinėmis.

Žiūrovams buvo parodyti keturi etiudai.
„Žiūrovai buvo grupės Citizens Theatre Community Collective nariai. Ši suaugusiųjų grupė paprastai susitinka penktadienio
popietėmis. Grupėje yra maždaug 20 bendruomenės narių; dauguma moterų dėl įvairių priežasčių jaučiasi izoliuotos. Vieni
grupės nariai turi ilgalaikių sveikatos sutrikimų, kiti protinę negalią, yra buvusių kalinių, bedarbių, benamių ar sveikstančių
nuo priklausomybių asmenų. Vaidinimo peržiūrai ir grįžtamajam ryšiui tai buvo ideali grupė, nes ji atstovauja mūsų tikslines
grupes, kurioms skirtos bandomosios dirbtuvės.
Publika buvo labai atidi ir įsijautusi į lėlių pasaulį. Po spektaklio žiūrovų atsiliepimuose atsispindėjo jų pastabumas,
jautėsi, kad vaidinimas juos paveikė. Jie komentavo ne tik tai, ką matė, bet ir įvertino vaidinimą kaip gerą būdą dirbant su
asmenimis, patiriančiais sunkumus, kurie gali lemti jų socialinę atskirtį.“ (Neil, Citizens Theatre)

38

39
39

23 VEIKLA - SUSITIKIMAS SU ŽIŪROVAIS (TĘSINYS)
PASTABOS
Bendro darbo rezultato pristatymas žiūrovams labai svarbus visam procesui. Tai yra viso proceso dalis, ne kažkas
papildoma ar atskira. Tai tarsi galutinis „egzaminas“, atspindintis dalyvių įgytas žinias ir įgūdžius.
Keletas dalyvių atsiliepimų:

„Buvo labai naudinga pačioje pradžioje pateikti žiūrovams visas priemones, kurias naudojome kurdami
lėles ir klausti žiūrovų: Ką čia matote? Ar galima iš viso šito sukurti istoriją? Ar matote, kas sieja šiuos
daiktus?“
„Buvo gera apšilti prieš pasirodant žiūrovams ir pasiruošti pristatymui. Po jo dalyviai noriai dalinosi
nuomonėmis ir išsakė tai, kas jiems patiko.“
Keletas žiūrovų atsiliepimų:

„Lėlės neturėjo veidų, bet galėjome suprasti jų emocijas.“
„Man didelį įspūdį paliko tai, kaip lėlės judėjo... lyg būtų gyvos.“
„Tai buvo tikras teatras... lėlės kalbėjo.“

Anksčiau aprašytų pratybų struktūrą lėmė limituotas laikas, kurį galėjo skirti partnerių organizacijų darbuotojai.
Mokymai truko tik dvi pilnas darbo dienas, trečiosios popietė buvo laisva, o ketvirtos (paskutinės) dienos popietę vyko
susitikimas su žiūrovais. Tačiau siūlomi moduliai gali būti lengvai pritaikomi įvairioms sąlygoms, ir jų trukmė gali būti
kitokia.
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8. GRĮŽTAMASIS RYŠYS IŠ MOKYMŲ GLASGOW MIESTE IR REKOMENDACIJOS
Grįžtamasis ryšys, gautas iš Glasgow mokymų dalyvių,
absoliučiai teigiamas. 100% dalyvių teigė, kad mokymai buvo
naudingi.

„Man labai patiko mokymosi aspektas ir manau,
kad Maria ir Jola (instruktorės) jį pateikė įtikinamai
ir profesionaliai. Geras tempas, informatyvumas,
įžvalgumas. Buvo linksma dalyvauti.“
Trys pagrindinės stipriosios mokymų pusės (remiantis surinktais
įvertinimais):
•
•
•

vadovavimas mokymams
mokytojų profesionalumas
geras praktinės veiklos organizavimas

„Nuostabūs ir atsidavę instruktoriai, proceso struktūra,
puikus veiklos organizavimas.“
Mokymo metodas įvertintas „fantastiškai“, o mokytojai
„nuostabūs.” Daugelis pripažino, kad mokytojai buvo puikūs
lyderiai. Dalyviai labai gerai įvertino mokytojų žinias, kuriomis
jie pasidalino vadovaudami mokymams, ir individualų dėmesį,
skiriamą dalyviams.
Beveik visi dalyviai „labai džiaugėsi“ tuo, kaip buvo
organizuojami praktiniai užsiėmimai ir „buvo labai patenkinti“
darbo programa.

apie tai, kaip pilotinių grupių dalyviai reaguos į lėlių kūrimą ir
vaidinimą su jomis.
Glasgow mokymuose buvo daug įvairių veiklų, susijusių su
psichodrama. Daugiau kaip 90% mokytojų dalyvaudami įvairiose
veiklose jautėsi gerai. Dauguma jų teigė, kad veiklos bus labai
naudingos darbui ateityje:

„Apskritai jos buvo įdomios ir kūrybiškos. Manau, kad
dalyviai bus sužavėti.“
„Jos yra puikus vizualinės minčių raiškos būdas. Veiklos
buvo visiems prieinamos, dalyviai jas atlikdami nejautė
spaudimo. Nekyla minčių, jog tau gali nepavykti. Jautiesi
laisvas ir kūrybingas.“
Projektas kelia du pagrindinius klausimus:

1. Kurie lėlių teatro aspektai galėtų būti sėkmingai
naudojami ne tik meno, bet ir platesniame švietimo
kontekste?
2. Kaip panaudoti suaugusiųjų mokinių teatrinę patirtį,
kad ji padėtų įgyti reikalingų įgūdžių ir pasiekti asmeninių
tikslų socialiniame bendravime?
63.6% mokytojų mano, kad mokymų metu ši tema buvo
pakankamai išnagrinėta. Vis dėlto, 36.4% respondentų nėra tuo
įsitikinę.

Glasgow mokymuose mokytojai prieš užsiėmimus daug laiko
skyrė galvodami apie pilotines grupes, su kuriomis jie dirbs, ir
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REKOMENDACIJOS / PATARIMAI :
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•

Jeigu grupė nauja, reikia skirti pakankamai laiko tokioms užduotims kaip „pralaužkime ledus“ ir „noriu pažinti
tave“. Labai svarbu, kad dalyviai gerai jaustųsi būdami šalia vienas kito, nes siekdami bendro tikslo, jie turės veikti
išvien.

•

Užsiėmimams reikia didelio, erdvaus kambario. Būtų gerai turėti stalų ir kėdžių, jeigu jų prireiktų.

•

Priemones paruoškite iš anksto prieš užsiėmimus, kad dalyviai greičiau pasiektų rezultatų.

•

Vieno užsiėmimo metu instruktorius nuosekliai, etapais kartu su grupe turėtų pagaminti vieną pavyzdinę lėlę.
Vizualus pavyzdys yra naudingas ir įtikinantis.

•

Veikloms skirti daug laiko. Nereikia skubinti lėlių kūrimo proceso. Pirminiai mokymai tęsėsi tris su puse dienos.

•

Leiskite dalyviams dirbti tokiu tempu, kokiu jie gali, ir pasirinkti jiems priimtinus būdus. Jeigu reikės, pasiūlykite
pagalbą ir patarkite.
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BANDOMOSIOS DIRBTUVĖS
9. BANDOMŲJŲ DIRBTUVIŲ PROGRAMOS APŽVALGA

Projekto metu jame dalyvavusios organizacijos dirbo su jautrių ir/ar socialinę atskirtį patiriančių suaugusiųjų
grupėmis. Prieš pradedant vykdyti projektą, kiekviena organizacija sudarė jų sąrašą, kuris išvardintas pagal šalis. CC
projekto elektroninėje platformoje kiekvienos Bandomosios Grupės puslapyje yra nurodyti jų tinklapiai (jeigu dabar
skaitote interaktyviame pdf, galite paspausti grupės pavadinimą ir aktyvuoti nuorodą).
Jeigu skaitote spausdintą dokumento kopiją, apie Bandomąsias Grupes galite daugiau sužinoti šiame tinklapyje:
http://ccproject.art/pilot-workshop/
Visos Bandomosios Grupės turi savo tinklaraščius, kuriuos galite rasti čia: http://ccproject.art/news/

ITALIJA
Grupės pavadinimas: Palermo Migrantai
Dalyvių skaičius: 10
Mokytojai: Lorella Libeccio, Dario Ferrante

Grupės pavadinimas: Žmonės, Turintys Mažiau Galimybių
Dalyvių skaičius: 10
Mokytojai: Emiliano Mungiovino, Dario Ferrante, Grace
Sciarrino

BULGARIJA
Grupės pavadinimas: Jautrių Suaugusiųjų Grupė
Dalyvių skaičius: 12
Mokytojai: Lora Yoncheva, Rumyana Shalamanova

Grupės pavadinimas: Žmonės, Norintys Atrasti Save
Dalyvių skaičius: 16
Mokytojai: Lora Yoncheva, Natalia Shalamanova

LENKIJA
Grupės pavadinimas: Dr Józef Babinski Specializuota
Ligoninė
Dalyvių skaičius: 30
Mokytojai: Maria Schejbal, Małgorzata StarzyńskaMajsak

Grupės pavadinimas: Socialinės Integracijos
Centras
Dalyvių skaičius: 10
Mokytojai: Iwona Kusak, Jolanta KajmowiczSopicka

LIETUVA
Grupės pavadinimas: Senjorių ir Bedarbių Moterų Grupė
Dalyvių skaičius: 9
Mokytojai: Rolanda Šliažienė, Arūnė Taunytė
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Grupės pavadinimas: Moterys Gyvenimo Kryžkelėje
Dalyvių skaičius: 11
Mokytojai: Rolanda Šliažienė, Arūnė Taunytė

ŠKOTIJA
Grupės pavadinimas: South Community Sveikstančiųjų
nuo Priklausomybių Centras
Dalyvių skaičius: 10
Mokytojai: Elly Goodman, Neil Packham, Angela Smith

Grupės pavadinimas: 218 Moterų Stacionarios Globos ir
Dienos Centras
Dalyvių skaičius: 14
Mokytojai: Elly Goodman, Carly McCaig

Grupės pavadinimas: Socialinės Įtraukties Link
Dalyvių skaičius: 25
Mokytojai: Neil Packham, Louise Brown

Grupės pavadinimas: Phoenix Futures
Dalyvių skaičius: 10
Mokytojai: Elly Goodman, Neil Packham

Grupės pavadinimas: Škotijos kalėjimų tarnyba - HMP Low Moss
Dalyvių skaičius: 7
Mokytojai: Neil Packham, Elly Goodman
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10. GRĮŽTAMASIS RYŠYS IŠ BANDOMŲJŲ DIRBTUVIŲ
Bandomosios dirbtuvės, kurios vyko pirmą 2018 metų pusmetį, buvo įvertintos, kad sužinotume apie jų poveikį ir
pamatytume jų stipriąsias ir silpnąsias puses. Daugiau informacijos apie bandomųjų dirbtuvių programą ir konkrečių
veiklų analizę galite rasti elektroniniame projekto sąvade (daugiau informacijos rasite šios brošiūros 9 puslapyje) arba
galite pasiskaityti Bandomųjų Grupių tinklaraštyje: http://ccproject.art/news/
Žemiau pateikiame svarbiausių atsiliepimų, kuriuos surinko instruktoriai ir dalyviai, santrauką.
Stipriosios CC metodikos pusės (dirbtuvių vadovų nuomone):

Stipriosios CC metodikos pusės (dirbtuvių vadovų nuomone):
• Lėles kurti paprasta ir smagu.
• Nuoseklus lėlių kūrimo procesas leidžia grupės vadovams padėti ir patarti visuose
dirbtuvių etapuose.
• Kūrybinio lėlių kūrimo proceso etapų pasikartojimas leidžia dalyviams tolydžio įgyti
pasitikėjimo savo sugebėjimais.
• Grupinė veikla skatina bendradarbiauti su kitais grupės dalyviais. Dirbtuvių vadovai gali
padėti dalyviams ieškoti kompromisų, dalintis mintimis ir dirbti išvien siekiant bendro
tikslo.
• Labai svarbu tai, kad dalyviai sutelkia dėmesį į lėlę. Per lėlę kiekvienas gali saugiai dalintis
asmenine nuomone, išsakyti jausmus, mintis, pasakoti istorijas.

Teigiamas dirbtuvių vadovų grįžtamasis ryšys apie metodiką:
„Ji padeda vadovams pažinti dalyvius, jų stipriąsias puses ir trūkumus, atskleidžia poreikius tobulinant asmeninius ir
bendravimo įgūdžius.“
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„Bendradarbiaudami dalyviai turi galimybę ugdyti
bendravimo įgūdžius.“
„Tai metodas, ugdantis kūrybiškumą ir vaizduotę.“
„Gaminimo“ procesas suvienijo grupę, dalyviai kalbėdami
jautėsi laisvai, padėjo vieni kitiems neprašomi - jautėsi
grupės vienybė.“

„Gebėjimas priimti sprendimus nuo to momento, kai
lėlė buvo sukurta ir jai suteiktos charakterio savybės, iki
muzikos pasirinkimo. Tai labai svarbu, nes grupei nebuvo
lengva priimti sprendimus, ypač meno srityje, kuri nėra
įprasta jų gijimo proceso dalis. Stipriausia metodo pusė išbaigtumo ir pasisekimo jausmas ir tai, kad darbas turėjo
apčiuopiamą galutinį tikslą.“

„Dirbant su lėle paprastai vartojamos metaforos, kuriomis
dalyviai kalba apie save ir aptaria temas, susijusias su
požiūriais ir vertybėmis. Tai saugus būdas, kuris atveria
dalyviams galimybę laisvai bendrauti, kalbėti apie savo
poreikius ir prisijaukinti baimes“.
„Paprasta lėlių gamybos technologija, emocinis ryšys
tarp lėlės ir autoriaus, galimybė kalbėti apie save ir kitus
ne tiesiogiai, bet per lėlę, erdvė refleksijai ir grįžtamajam
ryšiui.“
„Lėlių kūrimas yra patraukli technika, sutelkianti dalyvių
dėmesį įtraukiant juos į veiklą“.
„Lėlių kūrimo procesas pavyko geriausiai. Daug fizinės
veiklos, smagu kalbėti apie tai, ką sukūrei. Galimybė
visiškai pasinerti į procesą. Patogu naudoti priemones,
visada galima koreguoti ir pakeisti savo lėlės įvaizdį.“
„Teigiamai vertinu įvadinę dalį apie popieriaus naudojimą
lėlių gaminimui ir tai, kad turėjome galimybę atlikti
užduotis, kurios negali nepasisekti. Turėjome erdvės ir
laiko mėgautis tuo, ką darėme, matyti kelionę nuo lėlės
sukūrimo iki istorijos apie ją. Tai suteikė pasitenkinimo.
Greiti rezultatai veiksmingi, buvo galima matyti, kaip per
trumpą laiką sukuriama lėlė.“
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Silpnosios CC metodikos pusės (mokytojų nuomone):
• Dirbtuvės mažiau pavyko, kai jose nelabai aktyviai dalyvavo ar visai nedalyvavo
pagrindiniai Bandomosios Grupės darbuotojai (pavyzdžiui, profesionalus medikas).
• Dalyviams, neturintiems teatrinės patirties, prieš dalyvaujant kai kuriose veiklose reikėtų
parengiamojo darbo. Tai ne visada buvo įmanoma, nes ne visos grupės galėjo skirti tam
laiko.
• Kai kurios veiklos per daug sudėtingos ir painios toms grupėms, kurios jaučia kalbos
barjerą.
• Dalyvavimas bandomosiose dirbtuvėse nebuvo reguliarus (kai kuriose grupėse), todėl
mokytojai turėjo dirbti su naujai atėjusiais asmenimis įvairiuose proceso etapuose ir
aiškinti iš naujo.
• Bandomosioms grupėms ne visada užteko laiko darbui užbaigti. Kai kuriose įstaigose,
pavyzdžiui, kalėjimuose, yra labai griežta tvarka, todėl dalyviai ne visada galėjo laiku
atvykti ir ne visos veiklos buvo atliktos.

Neigiamas grįžtamasis ryšys apie metodiką (iš dirbtuvių vadovų):
„Psichiatrinio gydymo kontekste būtų
pageidautina, kad visose dirbtuvėse dalyvautų
medicinos darbuotojas, kuris padėtų įveikti
emocines problemas ir sunkumus, iškilusius
atliekant teatrines veiklas.“
„Darbas su lėlėmis tose grupėse, kurios
anksčiau nebuvo susijusios su teatru, turėtų
būti paruošiamos atliekant užduotis, žaidimus ir
žaismingas veiklas, kurios stiprintų pasitikėjimą
ir savivertę ir padėtų dalyviams atsiverti,
pasiruošti teatrinei veiklai. Laikas, skirtas dalyvių
susipažinimui turėtų priklausyti nuo grupės ir
individualių dalyvių poreikių.“
„Kartais užduotys tam tikroms grupėms būna
per daug sudėtingos, sunku įveikti kalbos
barjerą. Pavyzdžiui, migrantams netinka veiklos
su šalikais įvertinimas ir grįžtamojo ryšio
teikimas.“
„Sunkumai kyla tada, kai vieniems baigiant
užduotį, atvyksta nauji žmonės ir nori prie jų
prisijungti. Tenka nuolat supažindinti naujus
dalyvius su darbo procesu. Taip nutinka tose
grupėse, kur nėra pastoviai lankančių žmonių.“
„Kai kurios veiklos, susijusios su psichodrama,
tinka ne visoms tikslinėms grupėms.“
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11. REKOMENDACIJOS BŪSIMOMS DIRBTUVĖMS
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•

Norint pasiekti geriausių rezultatų, pageidautina, kad grupėje būtų ne daugiau kaip 20 žmonių.

•

Dirbtuvėse būtų gerai turėti mažiausiai du vadovus. Vienas gali būti grupės lyderis, o kitas padėjėjas darbui
užsiėmimų metu.

•

Kambarys turi būti didelis, su stalais ir kėdėmis, erdvus.

•

Kad dalyviai galėtų atlikti veiklas, vienam užsiėmimui reikia skirti mažiausiai 2 valandas. Kiekvienai grupei
reikia mažiausiai 10 valandų, kad galėtų atlikti minimalų užduočių kiekį. Idealu būtų skirti 20 valandų visoms
Metodinėse Gairėse išvardintoms veikloms atlikti.

•

Vykdydami užduotis su psichodramos elementais, įsitikinkite, kad dalyviai jumis pasitiki ir teigiamai reaguos į
siūlomas veiklas. Pageidautina, kad būtų darbuotojas, kuris pastoviai dirbtų su grupe, pavyzdžiui, reabilitologas,
socialinis ar profesionalus medicinos darbuotojas.

•

Jeigu grupėje yra žmonių, kurie nelabai moka šalies gimtąją kalbą, reikėtų pagalvoti, kaip organizuoti dirbtuves ir
duoti daugiau ne verbalinių užduočių arba turėti vertėją.

•

Į baigiamąjį pasirodymą naudinga pakviesti žiūrovų. Pageidautina tokia publika, kuri parems grupę ir suteiks
teigiamą grįžtamąjį ryšį.
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IŠVADOS
12. BAIGIAMOSIOS IŠVADOS
Norėdami įsitikinti, ar pavyko pasiekti tikslą, grįžkime prie pirminių projekto tikslų. Dėmesio centre visada yra
SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS, todėl aptartos veiklos buvo kuriamos galvojant apie tai. Jautriems asmenims kelionė
socialinės įtraukties link gali būti ilga ir sunki, tad reikia atsižvelgti į daugelį faktorių.
CC siekė šių tikslų:

Parengti praktines mokymo priemones
Projekto metu buvo parengtos dvi publikacijos - intelektiniai produktai. Tai Metodinės Gairės, kurias dabar skaitote,
ir elektroninis projekto sąvadas, kurį galite rasti čia: http://ccproject.art/publications/ (bus išleistas 2019). Abi
publikacijos parengtos 8 kalbomis, kad kuo daugiau žmonių galėtų su jomis susipažinti.

Skatinti inovacijas ir kūrybingumą suaugusiųjų švietime
Projektui buvo labai naudinga suburti penkių Europos šalių partneres organizatores, turinčias skirtingas patirtis ir
naudojančias skirtingus kūrybinius metodus. Visos organizacijos turi mokytojų ir bendrosios praktikos gydytojų tinklą,
kuris suteikia galimybę plačiai dalintis šaltiniais bei kūrybišku požiūriu.

Prisidėti prie socialinės įtraukties Europoje
Didžiausias dėmesys šioje metodikoje skiriamas bandymui surasti veiksmingus motyvuojančius metodus, taikytinus
mokant jautrius suaugusiuosius. Priešingai tradiciniams mokymo metodams, meninės veiklos padeda ne tik įsisavinti
žinias, bet visų pirma įgyti praktinių socialinių įgūdžių, pvz., savidrausmės, atkaklumo siekiant naujų tikslų, pareigos
ir atsakomybės įveikiant neviltį ir baimes. Tai patvirtina ankstesnė partnerių organizacijų praktinė patirtis. Taigi šie
metodai veiksmingi įtraukiant jautrių suaugusiųjų grupes į socialinį gyvenimą.

Partnerių organizacijų plėtojimas
Mokymo programos parengimas sustiprino partnerių veiklos pajėgumus ir kompetenciją, patobulėjo pagrindinių
darbuotojų kvalifikacijos ir įgūdžiai. Be to, sukurtos naujos partnerystės ir darbo ryšiai, sąlygojantys didesnę partnerių
veiklos apimtį.
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12. BAIGIAMOSIOS IŠVADOS (TĘSINYS)

DU PAGRINDINIAI KLAUSIMAI

Bendravimas ir bendradarbiavimas įvairiuose sektoriuose tarp suaugusiųjų
mokytojų / instruktorių ir menininkų visoje Europoje

Pradiniuose projekto kūrimo etapuose buvo iškelti du pagrindiniai klausimai:

2019 metais vyks visų šalių projekto partnerių susitikimai. Šie susitikimai skatins mainus tarp Europos šalių mokytojų
ir instruktorių. Visi partneriai vykdo informacijos apie šį projektą ir Elektroninės Platformos kūrimą sklaidą
(http://ccproject.art/). Platformoje suteikiama daug informacijos apie projektą, bandomąsias grupes, metodus ir
rezultatus.

1. KURIE LĖLIŲ TEATRO ASPEKTAI GALĖTŲ BŪTI SĖKMINGAI
NAUDOJAMI NE TIK MENO, BET IR PLATESNIAME ŠVIETIMO
KONTEKSTE?
2. KAIP PANAUDOTI SUAUGUSIŲJŲ MOKINIŲ TEATRINĘ PATIRTĮ,
KAD JI PADĖTŲ ĮGYTI REIKALINGŲ ĮGŪDŽIŲ, IR PASIEKTI ASMENINIŲ
TIKSLŲ SOCIALINIAME BENDRAVIME?
Pirminiai mokymai, įvykę 2017 gruodžio mėnesį, ir grįžtamasis ryšys, gautas iš 2018 metais vykusių Bandomųjų
Dirbtuvių, abu klausimus išnagrinėjo sėkmingai.
Ištrauka iš Škotijos Bandomosios Grupės SCRN nario apie dalyvių patirtį:

„Iš pradžių pamaniau: O ne. Kaip aš pagaminsiu lėlę?“ Bet paskui pamatęs, kad man
sekasi, su entuziazmu įsitraukiau į veiklą. Bandžiau sukurti alter-ego su tam tikrais
charakterio bruožais ir suteikti jam gyvenimą. Kūriau super herojų, labai aistringą
ir užjaučiantį, norintį padėti kitiems. Jis geras pavyzdys man. Projektas vertingas
dėl terapinio poveikio. Jis skatina apmąstyti savo gyvenimą, charakterio savybes, o
paskui bandyti jas suteikti savo lėlei. Tai padeda spręsti lėlės problemas, numatyti
pabaigą. Ar pabaiga laiminga? Tikiuosi.“ (Bandomosios Grupės dalyvis, Škotija)
Panašūs ir kitų Bandomųjų Grupių atsiliepimai:

„Čia buvo galima išsakyti savo emocijas ir jausmus. Tai man padėjo geriau suprasti,
kaip spręsti problemas.“ (Bandomosios Grupės dalyvis, Lietuva)
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12. BAIGIAMOSIOS IŠVADOS (TĘSINYS)

„Mano patirtys persikėlė į pasąmonę, kur
galėjau su jomis susitikti ir išlaisvinti ilgai
trukusį skausmą.“ (Bandomosios Grupės dalyvis,

atsipalaidavo, nes čia jai nereikia būti atsakingai
už kitus.“ (Mokytojo komentaras apie Bandomosios
Grupės dalyvę, Škotija)

Lenkija)

„Veiklos man padėjo atsiverti kitiems žmonėms
ir išmokti dirbti komandoje.“ (Bandomosios Grupės
dalyvis, Lenkija)

CC metodas turėjo stiprų edukacinį poveikį daugeliui
Bandomųjų Dirbtuvių dalyvių:

„Šios dirbtuvės labai praturtino mūsų terapinę
programą. Apskritai teigiamas gydomasis
poveikis pacientams akivaizdus. Nesitikėjau,
kad jiems taip patiks lėlių teatras.“ (Bandomosios
Grupės dalyvis, Lenkija)

„Paklausta, ar jos lėlė jai ką nors primena,
nedvejodama atsakė, kad ją pačią ir kad ji savo
namuose buvo tarsi lėlė, o jos šeima tampė ją į
visas puses. Ji teigė, kad veikla turėjo gydomąjį
poveikį. Kurdama lėlę, ji užmiršo apie save ir
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Projekto pabaigoje Bandomųjų Dirbtuvių dalyviai suteikė
grįžtamąjį ryšį. Daugelis teigė, kad dirbtuvės sustiprino jų
pasitikėjimą savimi ir padėjo dirbti išvien su kitais:

„Man atrodo, kad stipriausios CC metodo pusės
buvo savianalizė ir situacijos, kai kiti dalyviai
atskleidė apie tave naujų dalykų, tai, ką bijojai
iškelti į šviesą.“ (Bandomoji Grupė, Lietuva)

„Taip, tai tikrai buvo naudinga. Gavau naujų
įžvalgų ir supratimo. Buvo svarbu išgirsti kitų
dalyvių istorijas ir pamatyti, kaip jos atspindi
mane.“ (Bandomoji Grupė, Lietuva)

„Tai teikia vilčių - ji teigė, kad vaidinimai
ją įkvėpė tęsti vaidmenį, kurį vaidino lėlė draugiška, linksma, padedanti tiems, kurie
patiria sunkumus, palūžę, bejėgiai.“ (Mokytojo
komentaras apie Bandomosios Grupės dalyvę, Lenkija)
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12. BAIGIAMOSIOS IŠVADOS (TĘSINYS)
Dar kartą pažvelgę į du pagrindinius klausimus, kurie
buvo užduoti pačioje CC projekto pradžioje, dabar galime
į juos išsamiai atsakyti.

1. KURIE LĖLIŲ TEATRO ASPEKTAI
GALĖTŲ BŪTI SĖKMINGAI
NAUDOJAMI NE TIK MENO,
BET IR PLATESNIAME ŠVIETIMO
KONTEKSTE?
Bandomosios Dirbtuvės dalyviams buvo labai naudingos.
Galima pateikti daug pavyzdžių apie tuos lėlių teatro
aspektus, kurie turėjo dalyviams edukacinį poveikį.
Lėlių kūrimo procesas, prasidėjęs nuo paprasčiausių rudo
popieriaus ritinėlių ir virvelių, skatino dalyvius pamatyti
užduotį nuo pradžios iki pat galo. Lėlių kūrimas reikalavo
dėmesio sutelkimo ir gebėjimo vykdyti instrukcijas.
Dalyviai buvo skatinami būti atkaklūs ir tikėti, kad
sėkmingai užbaigs užduotis.

Mokymasis valdyti lėlę įnešė naują grupinio darbo
elementą. Dalyviai tobulino savo įgūdžius dirbdami
drauge, įsiklausydami vieni į kitus ir būdami kantrūs.
Kiekvienas dirba savo tempu, įgūdžiai, kurių reikia valdyti
lėlę, skirtingi, todėl vieniems užduotį atlikti lengviau,
kitiems sunkiau.
Kadangi dauguma organizacijų nusprendė vykdyti darbą
Bandomosiose Dirbtuvėse per kelias sesijas, paprastai
kartą per savaitę, dalyviai mokėsi tinkamai išnaudoti laiką
ir buvo skatinami užbaigti projektą nuo pradžios iki galo.
Kai kuriems dalyviams dėl jų chaotiško gyvenimo būdo ar
dėl to, kad turėjo kitų įsipareigojimų, sekėsi sunkiau nei
kitiems.
Negalime neįvertinti drąsos, kurios reikėjo paskutinei
projekto kūrybinei daliai. Visiems baugu atsistoti prieš
žiūrovus ir vaidinti, ypač jautriems ir socialiai atskirtiems
suaugusiesiems. Norėdami sėkmingai suvaidinti lėlių
spektaklyje, dalyviai pademonstravo savo gebėjimus ir
drąsą.
Taigi akivaizdu, kad daugelis lėlių teatro aspektų atveria
galimybes projekte dalyvaujančiųjų mokymuisi; nuo pat
lėlės sukūrimo iki bandymo prieiti prie bendro susitarimo
bei sprendimo ir galiausiai iki vaidinimo su lėle.

Kai kuriems istorijos kūrimas drauge su kitais dalyviais
buvo iššūkis. Grupių nariai mokėsi įsiklausyti, priimti
kompromisus ir sprendimus. Jų buvo prašoma analizuoti
savo asmenybės bruožus ir elgesį ir pasidalinti apie tai su
kitais.

60

61

12. BAIGIAMOSIOS IŠVADOS (TĘSINYS)

Galima detaliau išanalizuoti ir antrąjį klausimą:

2. KAIP PANAUDOTI SUAUGUSIŲJŲ MOKINIŲ TEATRINĘ PATIRTĮ, KAD JI
PADĖTŲ JIEMS ĮGYTI REIKALINGŲ ĮGŪDŽIŲ IR PASIEKTI ASMENINIŲ TIKSLŲ
SOCIALINIAME BENDRAVIME?

CC metodika išbandyta su trylika socialinę atskirtį
patiriančių žmonių grupių penkiose Europos šalyse.
Svarbiausias dalykas, akcentuojamas praktinių dirbtuvių
programos grįžtamajame ryšyje yra tas, kad CC
metodika prieinama visiems. Ji greitai įtraukia žmones ir

duoda puikių rezultatų. Tai metodas, kuris net patiems
jautriausiems asmenims suteikia galimybę patirti
sėkmę, pažinti ir priimti save tokius kokie yra. Metodas
padeda įgyti įgūdžių, kuriuos jie gali panaudoti ne tik
saugioje aplinkoje kurdami lėles, bet visose gyvenimo
srityse.

Dalyvaudami Bandomosiose dirbtuvėse ir atlikdami užduotis, dalyviai
padarė pažangą kelyje į geresnį socialinį bendravimą.
CC metodika savaime įpareigoja dalyvius bendrauti ir drauge dirbti
siekiant bendro tikslo. Darbas pagal metodiką reikalauja socialinio
bendravimo, visų pirma, lankant užsiėmimus ir atliekant suplanuotas
užduotis.
Kiekviena grupė yra unikali, kiekvienas jos dalyvis turi savo poreikius.
Todėl kai kurių kelionė bus neišvengiamai ilgesnė už kitų. Dalyviai,
sėkmingai baigę projektą, bus įgiję įgūdžių, kuriuos galės pritaikyti
įvairiose gyvenimo srityse.
Grupės, atrinktos Bandomosioms Dirbtuvėms, atstovavo įvairių
sluoksnių jautrius ir socialinę atskirtį patiriančius žmones. Tai:
•
Kaliniai vyrai
•
Žmonės, sveikstantys nuo priklausomybės narkotikams ir
alkoholiui
•
Psichiatrinės ligoninės pacientai
•
Prašantys prieglobsčio ir pabėgėliai
•
Senjorės, bedarbės ir moterys, atsidūrusios gyvenimo kryžkelėje
•
Migrantai
•
Mažiau galimybių turintys žmonės
•
Suaugusieji, priklausantys socialiai remtinoms grupėms
62

63

13. PADĖKA

Projekte dalyvavo daug žmonių, dirbančių penkiose Europos šalyse. Dėkojame kiekvienam iš jų už atsidavimą projektui
ir atliktą darbą.
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