
UŽDUOTIS MOKINIAMS

SAUSIO 
13-ĄJĄ
PRIEŠ 30
METŲ...



PAŠNEKOVO PAIEŠKOS

Savo artimoje aplinkoje surask žmogų, atsimenantį 1991 
metų sausio įvykius, kuris sutiktų duoti trumpą interviu.
 
Užuomina: žmogus turėtų būti apie 40 metų ar vyresnis. Gali 
kalbinti savo tėvus, senelius, artimuosius ir pan.

1.

INTERVIU IR NUOTRAUKA(-OS)

Paimk trumpą interviu iš pasirinkto pašnekovo. Interviu 
gali įrašyti mobiliuoju telefomu arba užsirašyti.

> Prieš imdamas(-a) interviu įsitikink, ar pašnekovas sutinka, kad 
pokalbis būtų viešinamas.

> Interviu metu improvizuok, nebūtinai griežtai laikykis pateiktų 
klausimų. Naudokis jais labiau kaip atspirties tašku, nei instrukci-
ja, klausk to, ką pačiam(-iai) būtų įdomu sužinoti. Blogų klausimų 
nėra!

Galimi interviu klausimai:

Kur buvote 1991 metų sausio 12-13 dienomis? 

Koks buvo jūsų tuometinis gyvenimas?

Ką veikėte, kai išgirdote apie sausio 12 dieną 
prasidėjusius įvykius? Ką darėte toliau? Kaip 
jautėtės?

Ar atsimenate, kokia buvo bendra to meto 
atmosfera?

Kas labiausiai įsiminė?

Ar turite objektą, nuotrauką ar vietą, kuri 
jums asocijuojasi su tuo laiku ir turi 
ypatingą reikšmę?

2.

?



TURINIO KŪRIMAS

Siūlome šią dalį atlikti nedidelėje grupėje, pavyzdžiui, trise - kartu 
galite atrasti netikėtų dalykų! 

1. Tarpusavyje pasidalinkite savo pašnekovų pasakojimais 
ir padarytomis nuotraukomis.

2. Aptarkite, kas pasakojimuose buvo įdomiausia, nauja, 
netikėta, kas atrodo svarbiausia.

3. Drauge parašykite bendrą trumpą tekstą (ne daugiau 
1000 ženklų), apibendrinantį išgirstas istorijas. Rašykite 

3.

bet kokia, laisvai pasirinkta forma, galite naudoti patiku-
sias citatas. 

4. Jeigu norite, tačiau nebūtinai, tekstą galite išverskite į 
bet kokią kitą kalbą (anglų, rusų, lenkų, vokiečių, t.t.).

5. Išsirinkite labiausiai grupės manymu tekstui tinkamas 
nuotraukas (ne daugiau 10) – jeigu norite redaguokite jas 
naudodami nemokamas programėles (apps) arba pro-
graminę įrangą.

6. Sukurkite tekstui ir nuotraukoms tinkančias gro-
tažymes (#hashtags iki 10).
Pavyzdys

SKLAIDA

„Kūrybinių jungčių“ komanda drauge su savo tarptau-
tiniais partneriais išrinks įdomiausias istorijas, kuriomis 
dalinsis @shiftingwalls_eu Instagram paskyroje ir pro-
jekto tinklalapyje www.shiftingwalls.eu

> Kad galėtume dalintis pasakojimais ir nuotraukomis, 
kur įvardijami konkretūs žmonės, reikės sutikimų, dėl kurių 
kreipsimės atskirai. 

SĖKMĖS!

Nufotografuok pašnekovo paminėtą objektą/vietą 

> Jei pašnekovas pateikia nuotraukų ar daiktų iš asmeninio archy-
vo, prieš juos fotografuodamas paklausk, ar galėtumei juos nau-
doti savo kūrybiniame darbe. 

Užuomina: naudok neutralų foną. 
Jeigu į konkrečią vietą šiuo metu nuvykti negali, pagalvok, kaip 
galėtum ją kūrybingai perteikti nuotrauka.

4.

https://www.instagram.com/p/B7-_FYzImim/
https://www.instagram.com/shiftingwalls_eu/
http://shiftingwalls.eu/

