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Mokykla. Pirmas įspūdis. 

Mokykloje rūšiuojamos šiukšlės, 

žaidimai koridoriuose, gėlės ant 

palangių, suolai pasėdėti ir mini 

kino teatras. Mokytojai ir 

administracija draugiški ir 

geranoriški. Pastatas seno 

planavimo, mokinių daug, erdvės 

mažai. Mokykloje daug dėmesio 

skiriama bendravimo kultūrai.   



Mokytojos. Po Kūrybinių partnerysčių pristatymo, klausimų, kūrybinių užduočių ir diskusijų lieka 

mokytojos, kurios pačios nori dalyvauti šiame projekte.  



Tyrimas. Pirmi susitikimai neformalioj aplinkoj. Mokytojos kelia klausimus administracijai, kolegoms, 

mokiniams. Diskutuojame, kalbamės. Mokytojos piešia savo pamoką, komentuoja savo ir kolegių 

piešinius, bando juos papildyti. Ryškėja problemos-triukšmas, erdvės stygius, įtampa, skubėjimas, 

begalė paviršutiniškų užduočių, atliekamų nesigilinant. 

 



Mokykla aplanko Ilzė Buitkutė. Ji praveda mokytojams “Efektyvių žinučių” dirbtuves. 



Mokiniai 6a. Projekte išrenkama dalyvauti klasė aktyvi, gyva, turinti keletą lyderių, bet susiskaldžiusi, 

stinga bendradarbiavimo, motyvacijos. Atliekame kelias užduotis, kurios reikalauja bendro darbo 

grupėse, pasiskirstymo vaidmenimis, savarankiškumo ir atsakomybės. Mokiniai savarankiškai vykdo 

žurnalistinį tyrimą, kalbina savo mokytojus. Tyrimą pristato viešai. 



Tyrimas. Atliekame eilę kūrybinių užduočių su ribotais ištekliais. Tiriu mokinių gebėjimą dirbti grupėse, 

dalintis, spręsti iškilusius sunkumus. Pusė klasės mokinių užduočių nebaigia. Mokiniai kuria koliažą 

“Mano herojus”, jį aprašo, jam kelia klausimus, kuria pagyras ir pastabas, vėliau pristato klasei. Kuria 

istorijas. Tokia veikla jiems patinka. Kyla mintis kurti animaciją.   



Taip randasi projektas MAGIŠKOS FORMOS. Projekto kūrybos praktikas - medijų menininkas Andrius 

Grigalaitis. Po prisistatymo mokykloje pagrindinis veiksmas persikelia į Šiaulių dailės galeriją. Daugiau 

erdvės, daugiau laisvės. Ir KP dovanos vietoj suolų ir pažymių. 



Sesijas dailės galerijoje paįvairina svečiai. Menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis pasakoja apie tai, ką 

ugdo meno galerijos, kaip akis įgunda skirti formas, kaip lavėja skonis. Broliai Gataveckai pristato savo 

parodą, savo gyvenimą, pasidalina įžvalgomis ir...šoka. 



Mokiniai skirstosi į grupes, kuria scenarijus, juos pristato, diskutuoja. 



Matematika. Žaidimas formomis ir  tūriais, plotų skaičiavimas, pastatai iš makaronu, sąsajos su 

muzika. Visa tai pasitarnauja scenarijų kūrimui, tampa jų turiniu.  



Andrius organizuoja netradicinių filmų peržiūras, vyksta diskusijos. Įpinamos dailės temos apie 

dekoratyvumą, komponavimą, spalvas, emocijas. Ieškoma formų kaip scenarijui tapti “kūnu”. 



Ieškoma, eksperimentuojama. Grupės pešasi ir vėl taikosi. Grupių lyderiai skatinami prisiimti 

atsakomybę už grupę, ieškoti visiems palankių sprendimų, kompromisų. Ir tai pasiteisina - kiekvienas 

randa sau vietą, vaidmenį. 



Mokiniai atsipalaiduoja, išlaisvėja. 



Mokinių iškyla į ŠU garso įrašų studiją, kurioje kartu su kompozitoriumi Gediminu Dapkevičiumi mokėsi 

muzikinės improvizacijos. Kita kelionė - į Kambodžos džiunglių mokyklą kartu su dailininku Dainiumi 

Trumpiu. Mokiniams ir mokytojams tai paliko gilų įspūdį. 



Jis muša būgną, groja. Muzika ji įtraukė ir šis mokinys projekto metu daugiau nebebuvo nuošalyje. 



Personažų kūrimas, aptarimai, montavimas. Mokiniai naudojosi visais trim galerijos aukštais ir rūsiu. 

Taip pat kamerom, kompiuteriais ir kita technika. 



Sesijas paįvairindavo susitikimai. Pokalbiai, diskusijos su Tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus 

pirmininke Laima Kelmeliene  ir dailininku Dalviu Udriu. 



Poilsis, atsipalaidavimas, žaidimai. Mokytojos linksmos (mokytojos refleksijos metu sakė “dabar 

jaučiamės kaip šeima”) 



Garsinant filmus savo patirtimi dalinosi garso režisierius Kęstas Fingus.  



Fimukų premjera. Mokiniai juos pristato mokyklos bendruomenei. Vėliau mokytojai pasidalino savo 

patirtimi, įžvalgomis, atradimais su kolegomis.  



Refleksija. Buvo pakartota užduotis su ribotais laiko, priemonių ir informacijos ištekliais. Reikėjo 

susiskirstyti į tolygias grupes, išsiaiškinti užduotį, susirasti priemonių, užduotį įvykdyti ir pristatyti. Visa 

klasė sugebėjo tai padaryti. Vėliau, gilesnio pokalbio metu, daug kas teigė, kad tapo drąsesni, 

atviresni, nebebijo reikšti savo nuomonės. Bendravimas tapo draugiškesnis tiek su klasiokais, tiek su 

mokytojais. Jie patikėjo, kad gali kažką sukurti (pasirodo, buvo nemažai abejojančių, kad sugebės 

sukurti animacinį filmą). 



Pasakojimas.Pabaigai noriu pasidalinti viena istorija. Projekto pradžioje, kai pažindinausi su 

mokiniais, vis pasišnekėdavom su viena MOKINUKE, kuri ieškojo kontakto, nors elgėsi, mintis reiškė 

gan agresyviai (šnekėjo apie muštynes, kad muša klasiokus ir t.t.). Projektui įpusėjus, Dailės galerijoje,  

praktikas Andrius pakvietė mane diskusijai. Diskusijos tema - “KOKIA PRASMĖ GYVENTI?”. 

Pasirodė, kad MOKINUKĖ pareiškė, kad galvoja nusižudyti, nes nemato prasmės gyventi. 

Kalbėjomės, klausėmės, dalinomės savo patirtimis. Mergikė ir atsivėrė, pasiguodė, kad nesulaukia 

namiškių dėmesio, pasidalino kaip jai sekasi-nesiseka. Projektas vyko toliau. Gegužės mėnesį Šiaulių 

dailės galerijoje vyko medijų festivalis ENTER. Tarp žiūrovų sutikau ir M. Pasišnekėjom. Ji buvo viso 

pristatymo metu, kuris buvo gan įlgas ir painus. Per projekto refleksiją buvo įvairių užduočių, klausimų. 

Kas įsiminė, patiko, pasimokiau, daryčiau kitaip, kas pasikeitė ir t.t. Pokalbio metu mūsų pažystama 

pasakė, kad laisviau bendrauja, išsako savo nuomone, nebebijo nepatikti klasės “lyderiams”. Ji 

suvokė, kad kito menkinimas atsisuka prieš patį menkintoją. Namie skaitydamas mokinių pamąstymus 

radau tokį “Aš pasikeičiau emociškai, pajutau, jog meno galerijoje jaučiu laisvę.” Manau, įspėsit kieno 

tai mintys. Dar kart susitikom atsitiktinai prieš kelias dienas. Projektas baigtas. Pašnekėjom. Sako, 

ateikit dar su Andrium pravesti ką nors. Kita savaitę galerijoje vyks edukacinis renginys. Mokytojos 

paprašiau pranešti 6a. 

 

Tai tokios tos MAGIŠKOS FORMOS 


