
„ATŽALYNE“ ĮVYKO „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ PROGRAMOS 2013-2014 M.M. 
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Pedagogo ir aktoriaus darbą vienija kai kurie bendri dalykai: bendras tikslas, bendras 

objektas/subjektas, kai kurie bendri saviraiškos gebėjimai, bendri veiklos principai. Aktoriaus darbe 

funkcionuoja teatro estetikos, aktoriaus etikos ir technikos, t. y. mokėjimo veiksmų išraiškingumo 

principai. Mokytojo veikloje taip pat sintezuojasi estetikos, etikos, technikos elementai, o pareigų 

vykdymas reikalauja dorovingo elgesio, jautraus santykio su savimi ir mokiniais, nuolatinio 

sistemingo tobulinimosi.  

Todėl, neatsitiktinai, įgyvendindami kūrybinių partnerysčių programą nusprendėme tyrinėti, kaip 

skatinti smalsumą ir vaizduotę biologijos ir istorijos pamokose pasitelkiant jutimus. Projekto 

tikslinė grupė – 7A klasė. Išsikėlėme tikslą: ugdyti mokėjimą mokytis, skatinti berniukų įsitraukimą 

į ugdymo procesą. Į projekto veiklas įtraukėme dalykus: biologiją, istoriją, informacines 

technologijas, technologijas. Pasitelkėme teatro meną, mums talkino pojūčių teatro aktorė ir 

režisierė K. Žernytė. Į mokymo (si) procesą natūraliai įsiliejo menai: teatras, lėlių teatras, pojūčių 

teatras.	   Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą įgalino „pajausti istoriją ir biologiją“. Gimė keturi 

pojūčių teatro spektakliukai, kurie padėjo mokiniams suvokti istorijos ir biologijos žinias per 

pojūčius. Gegužės 27 d. projekto veiklas vainikavo baigiamasis renginys. Mini pojūčių teatro 

spektakliukai: „Olimpo dievai“, „Agora“, „Trojos arklys“, „Atėnų demokratija“ kuriuos tėvams, 

mokiniams, mokytojams ir Širvintų miesto bendruomenei  pristatėme įvairiose mokyklos erdvėse. 

Šie spektakliukai man asmeniškai, svečiams ir tėvams paliko puikų įspūdį. Tėvai į renginį atvyko 

tiesiai po darbo, tačiau teigė, kad pojūčių teatras veikė atpalaiduojančiai. Kaip teigė Lietuvos 

edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto koordinatorė, projekto 

„Kūrybinės partnerystės“ kuratorė Vilniaus regione, D. Bylaitė-Šalavejienė: „Moksleivių spektaklio 

metu teko pabuvoti Trojos arklio pilve. Buvau labai nustebinta, kaip stipriai gali išorės garsai, esant 

užrištomis akimis, man nejudant, paveikti vaizduotę. Mano smegenys ėmė „sukti“ meninį filmą. 

Kokie stiprūs ir užaštrinti gali tapti organizmo pojūčiai, ir apskritai, kiek daug viduje išgyvena 

žmogus, kuris iš išorės tuo metu gali atrodyti kaip statula“. 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad spektakliai yra kamerinio pobūdžio. Vienu metu, 

vieną spektaklį stebi 5-6 žiūrovai, o 2-3 iš jų tampa „neregiais“, kurie įtraukiami į spektaklį 

patyrinėti savo pojūčių ir patirti išgyvenimus. Nors mūsų mokykla yra tyrinėjanti, dalyvaujame 

„Kūrybinių partnerysčių“ programoje pirmus metus, tačiau jau dabar projekte dalyvauja septyni 



mokytojai, kurie baigiamajame renginyje šauniai paimprovizavo tėveliams, svečiams ir 

moksleiviams. 

Projekte dirbusius mokytojus, kūrybos agentą M. Šulskų ir kuriančią praktikę K. Žernytę labiausiai 

džiugina tėvų vertinimai. Mokyklos socialinė pedagogė ir septintoko Ryčio mama pasakojo: „Dirbu 

toje pačioje mokykloje, šis renginys buvo labai gera proga pamatyti mūsų septintokų visų mokslo 

metų darbo šiame projekte rezultatus. Didžiausią įspūdį padarė mokinių organizuotas pojūčių 

teatras. Pačiai teko užrištomis akimis „plaukti laivu į Agorą“. Nerealu buvo... Bangos supo laivą, 

buvo netgi baisu, taškėsi bangos, virš galvos pleveno vėjo draikoma burė, kurią buvo galima ne tik 

pajausti, bet ir girdėti. O turgus sunkiai nupasakojamas – prekeivių šūksniai, vaisių ir uogų 

aromatas. Teko pakliūti į vasaros lietų, kurį taip pat galėjai pajausti, išgirsti ir net užuosti. Nejučia 

susimąstai: kiek mes prarandame ir kaip stipriai mūsų rega kompensuoja kitus pojūčius, tokius kaip 

klausa, lytėjimas, uoslė . Šie, septintokų suvaidinti siužetėliai, apie Graikiją privertė susimąstyti 

apie tai, kad mus stipriai veikia gyvenimo tempas, rutina, ir dėlto tampam paviršutiniški...“ 

Austės tėtis pasakoja: „ Buvau užrištomis akimis „Trojos arklio pilve“. Viskas labai patiko, išskyrus 

tai, kad vietoj plaktukų, buvo naudojami šaukštai, tai iš karto, atpažinau“. Kadangi, vienas iš 

programos tikslų – kuo plačiau paskleisti kūrybiško mokymo (si) idėjas, džiaugėmės, kad 

baigiamajame renginyje dalyvavo Vilniaus technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytoja V. 

Gudeikaitė. Pedagogė pasakojo: „Dalyvavimas teatre užrištomis akimis žadino mano vaizduotę, nes 

vis galvojau „kas dabar bus“. Kartu buvo ir šiek tiek nesaugu, ir nestabilu, nes esu pripratusi viską 

matyti. Labai džiausiuosi patirtomis emocijomis, nes tai buvo man tikras netikėtumas“. 

Septintokei Ivetai didžiausią įspūdį paliko tai, kad lietuvių kalbos mokytoja E. Guščienė  pagyrė 

„Agoros“ grupės spektaklį. Daugumos vaikų nuomone – tai sunkus darbas. Projekto pradžioje 

viskas nauja, netikėta ir labai įdomu, vėliau veiklos pabodo, bet pasibaigus projektui jaudulys 

kažkur išnyko ir liko tik geri prisiminimai. Norvilė, su didžiuliu susirūpinimu, pasakojo: „per 

paskutinį pasirodymą jaučiausi labai keistai. Bijojau dėl savo grupės, visi buvo išsiblaškę. Galvojau, 

kad mums nepavyks. Bet, kai suvaidinome pirmąjį kartą, jaudulys nuslūgo. Viskas buvo labai gerai, 

jaučiausi puikiai“. 

Mokytojui kaip kūrybinei asmenybei būtinas loginis mąstymas, pedagoginė intuicija, 

artistiškumas, polinkis ir gebėjimas improvizuoti, nes pamokos jėga, galia, vaidmuo iš esmės 

priklauso nuo paties mokytojo asmenybės, jos žavesio, charakterio savybių raiškos originalumo ir 

elgesio patrauklumo. Pamoka iš esmės yra pedagoginė pjesė, kurios autorius ir režisierius yra 

mokytojas. Sumaniai apgalvota ši pjesė gali plėtotis pagal improvizacijos dėsnius todėl, kad 



natūralių pedagoginių situacijų įvairovė ir gausumas neišsenkamas. Sumanymas apima pamokos 

eigą laiko požiūriu, jos erdvės ir ritmo tempą, medžiagos teikimo principus ir pobūdį, stilių ir paties 

pedagogo elgesio bei asmeninių savybių raiškos savitumą.  

Todėl, apibendrinę projekto veiklas, galime teigti, kad tai buvo ypatinga diena, kai baigėme patį 

įtempčiausią – svajonių ir planų įgyvendinimo etapą. Tai buvo puiki proga Jums visiems pasakyti 

ačiū - už bendradarbiavimą, už jūsų drąsą, stiprybę, smalsumą, nuolatines paieškas ir siekius 

tobulėti, už jūsų - kūrybiškumą! Šiame etape mes paaugome visi – ir asmeniškai, ir kaip grupė. 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos „Kūrybinių partnerysčių“ projektą kuruojanti mokytoja  

G. Gudonienė 2014-06-02 


