
KŪRYBINĖS STEAM DIRBTUVĖS FOTOSTUDIJOJE „STOP KADRAS“ 

 „SUSTABDYTOS AKIMIRKOS: GROŽIS IR PROVOKACIJA“  

 

Šiaulių Gegužių progimnazija dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės projekte „Puoškime 

miestą kartu...“, kurį vykdo VŠĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ kartu su Šiaulių Gegužių progimnazijos 

ETHOS jaunimo klubu (7-8 kl. mokiniai). Kūrybinėje laboratorijoje, kuri vyko foto studijoje „Stop 

kadras“ (Varpo g.29) – 7-8 kl. mokiniai teoriškai ir praktiškai pagal STEAM metodiką - susipažino 

su fotografo, vizažistės, modelio profesijomis: atliko kūrybines užduotis, patys fotografavo, ugdė 

suvokimą, kad fotomenas puikus savęs ir kitų pažinimo būdas... Dėkingi kūrybinės STEAM veiklos 

vykdytojams: Ž.Malmigienei – MK Grožio akademijos vizažo specialistei, Aidai – fotomodeliui, 

O.Zazevičiui – foto studijos „Stop kadras“ fotografui.  

Projekto dalyviai foto studijoje „Stop kadras“ išklausę profesionalaus fotografo Olego 

pristatymą apie fotografo profesiją, naudojamą techniką, patys analizavo nuotraukas, kompozicijas, 

rakursus, aptarė foto terminus. Mokiniai foto studijoje mokėsi fotografuoti - naudojant profesionalią 

įrangą: fotoaparatą, apšvietimo sistemą (prožektorius, kontūrinius apšvietimus ir kt.) fonus, 

vadovaujami fotografo kūrė kompozicijas, modelio portretus, patys buvo modeliais. Mokiniai 

išklausė fotomeno įvaldymo technologijas - patys vėliau konsultuojami profesionalaus fotografo 

eksperimentavo su fotostudijos įranga: mokėsi dirbti su profesionaliu fotoaparatu, obektyvais, 

apšvietimu - prožektoriais, fonu. Vizažistė Žiedūnė grimavo profesionalų foto modelį - papasakojo, 

kaip ji pasirinko šią profesiją, kokios ir kaip naudojamos kosmetikos priemonės, mokiniai išklausę 

mokymą - patys naudodami kosmetikos priemones ruošė pasirinktus modelius foto sesijai. 

Profesionali manekenė Aida pristatė savo profesiją: demonstravo, kaip reikia dirbti prieš kamerą, 

komunikuoti su fotografu, mokė pačius projekto dalyvius pozuoti, elegancijos ir kt. Vėliau 

kompiuteryje buvo peržvelgtas visas foto sesijos rezultatas - nuotraukos: jos aptartos, 

pakomentuotos, geriausi kadrai atrinkti į foto parodą. Mokiniai po šių veiklų ne tik susipažino su - 

fotografo, fotomodelio, vizažistės profesijomis, bet ir patys projekto metu tapo šių profesijų 

atstovais, išbandė šias veiklas - aptarė, susimąstė bei susidomėjo. Mokiniai norėjo, kad ir ateityje 

būtų tęsiamos šios kūrybinės veiklos... 

 Šiaulių jaunimui skirtos veiklos projekto vykdytoja Ilona Zazienė, Šiaulių Gegužių 

progimnazijos etikos mokytoja, ETHOS klubo vadovė 



 

 

 



 

 


