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2011–2012 mokslo metais pirmą kartą prasidėjusioje Kūrybinių partnerysčių 
programoje 1 100 moksleivių 43 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose pa-
tyrė kitokį – kūrybišką – mokymąsi, o jų mokytojai praktiškai išbandė daugy-
bę naudingų idėjų ir pasisėmė įkvėpimo bei drąsos dirbti kitaip. 43 kūrybos 
agentai ir 31 kuriantysis praktikas padėjo mokykloms kelti klausimus ir siekti 
naujo požiūrio į ugdymo procesą. 

Kūrybinių partnerysčių programa skiriasi nuo kitų kūrybines veiklas įtrau-
kiančių projektų. Čia viskas prasideda ne nuo veiklos idėjos („kursime filmą“ 
ar „dirbsime su poetais klasėje“) ar standartizuotų, greitam vartojimui pa-
ruoštų metodų taikymo, o nuo įsižiūrėjimo į konkrečią mokyklos situaciją ir 
ugdymo iššūkių (tyrinėjimo srities) identifikavimo. Tik tuomet, kai ištiriama 
situacija, įvardijamos problemos, išsikeliamas tikslas ir numatomas poveikis, 
atidžiai pasirenkama konkreti kūrybinė ir praktinė veikla, padėsianti išspręsti 
pradinę problemą ir pasiekti išsikeltą tikslą. 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad programa „Kūrybinės partnerystės“ skatina 
platų ir visapusišką požiūrį į bendrąjį ugdymą. Mokymas ir mokymasis su-
siję ne tik su akademinėmis žiniomis, bet su daugybe kitų procesų ir reiški-
nių: moksleivių motyvacija mokytis, mokinių ir mokytojų elgesiu mokykloje, 
platesniu pojūčių (ne vien regos, bet ir klausos, judesio ir t. t.) pasitelkimu 
mokantis, tėvų dalyvavimu ugdymo procese, fizinės mokyklos erdvės povei-
kiu besimokantiesiems, mokinių ir mokytojų patiriamomis emocijomis, mo-
kyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiais ir kt. Tai nenutrūkstantis 
mėginimas suprasti, kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai mokosi ir jaučiasi 
mokykloje. Apie tokį elgesio modelį kalba „Kūrybinės partnerystės“ ir būtent 
tokį elgesį skatina su mokyklomis bendradarbiaujantys kūrybos agentai ir 
kuriantys praktikai. 

Kūrybos agentai – tai specialiai išmokyti švietimo, kultūros ir meno sričių 
profesionalai, kurių užduotis yra padėti išsiaiškinti mokyklos ir tikslinės gru-
pės poreikius bei kartu su mokytojais ir mokiniais suplanuoti kūrybiško mo-
kymosi projektą. Mokyklų ir kūrybos agentų bendradarbiavimas prasideda 
nuo tyrinėjimo srities apibrėžimo. 

Po kartu su kūrybos agentu atlikto planavimo darbo į mokyklas ateina dirbti 
kuriantys praktikai. Fizikai, architektai, rašytojai, muzikantai, vaizdo meninin-
kai, matematikai, choreografai, biologai, radijo ar televizijos žurnalistai, geo-
grafai, dizaineriai, aktoriai, teatro bei kino režisieriai, istorikai ir kitų kūrybiškų 
profesijų atstovai drauge su dalykų mokytojais veda unikalias integruotas 

PraTarmė
„Kūrybinės partnerystės“ – tai mokykloms skirta programa, ku-
rios tikslas – skatinti mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimą sie-
kiant ugdyti kūrybingą ir kritiškai mąstantį žmogų. Programos 
metu kūrėjai – įvairių sričių menininkai, mokslininkai ir kiti 
kūrybos sričių atstovai – kartu su mokytojais bei mokiniais, 
ieškodami geriausiai veikiančių ugdymo praktikų, įgyvendina 
kūrybiško mokymosi projektus. 
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pamokas, kurios apima kūrybinę veiklą ir bendrojo ugdymo turinį. Mokymosi 
proceso metu ugdomi kūrybiško mąstymo įpročiai: vaizduotė, smalsumas, 
atkaklumas, nuosekli praktika ir bendradarbiavimas.

Tyrinėjančių mokyklų programa siekia pokyčių mažose tikslinėse 10–30 mo-
kinių grupėse, kuriose moksleiviai, mokytojai ir kūrėjai kartu tyrinėja moky-
mosi aplinką, planuoja, kaip pasitelkus kūrybiškumą spręsti ugdymo iššūkius. 
Moksleiviai, mokytojai ir kūrėjai kartu ieško naujų ugdymo(si) būdų, eksperi-
mentuoja ir stebi pokyčius, kaip besikeičiančios mokymo priemonės, formos 
ir metodai veikia visų besimokančiųjų požiūrį, elgesį, įsitraukimą, kokią įtaką 
tai daro visos mokyklos bendruomenės gyvenimui. Vienas svarbiausių progra-
mos „Kūrybinės partnerystės“ principų – išgirsti vaikų balsą ir atsižvelgti į tai, 
kokiais būdais ir kokiomis priemonėmis jiems įdomu ir smagu mokytis. 

Leidinyje pateikiame pasakojimus apie 10 pirmaisiais projekto metais įgy-
vendintų projektų. Kiekviena iš čia pristatomų istorijų unikali – kiekvienu 
atveju tyrinėjami būtent tai mokyklos bendruomenei aktualūs klausimai, 
įgyvendinamos unikalios kartu su kūrėjais išplėtotos ugdymo idėjos.

Šiuo leidiniu norime supažindinti skaitytojus su kūrybiško mokymosi galimy-
bių įvairove, suteikti pasitikėjimo ir įkvėpimo ieškoti savitų mokymosi, ben-
dradarbiavimo būdų. Čia pateikiamos ir konkrečios veiklos bei užsiėmimų 
idėjos, kurios pasiteisino jas įgyvendinusiose mokyklose. Svarbu pabrėžti, 
kad kiekviena veikla pradėta vykdyti tik apmąsčius, ko ja siekiama, ką norima 
išsiaiškinti, išmokti, pakeisti. Tad skaitytojus skatiname čia perteikiamą patirtį 
pasitelkti kaip įkvėpimą savo pačių idėjoms. 

Tyrinėjimo srities  
elementų schema
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Ugdymo 
turinys

Kūrybos 
procesas

Kūrybiniai 
gebėjimai  

IššūkIs 

bendradarbiavimas, vaizduotė, 
nuosekli praktika

lietuvių kalba, 
pasaulio 

pažinimas,
muzika, 

dailė

Kūrybiniai 
gebėjimai 

dėmesio ugdymo, 
klausymo, 

improvizacijos 
kūrybiniai užsiėmimai, 

garsų surašymas 
ekspedicijoje, 
garsų ir žodžių 
tyrinėjimai, 
paveikslų 

įgarsinimas, 
radijo laidos kūrimas ir 

įrašinėjimas

Kaip klausant ir tyrinėjant garsus ugdyti 
pradinukų kalbinę raišką, vaizduotę, skatinti 

nuoseklią praktiką ir bendradarbiavimą?

IššūkIs 

Ugdymo 
turinys

 Aplinkos garsai 
Pokyčių ieškojimas paskatino Kauno „Vėtrungės“ pradinę mokyklą dalyvauti 
„Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Norėta, kad projekto metu antrokai įveiktų 
viešojo ir rišlaus kalbėjimo sunkumus. Pradinukai dažniausiai būna nekan-
trūs, jiems sunku išklausyti kitus žmones, jie nesustodami kalba ir klausinėja, 
todėl buvo tikimasi, kad šio projekto metu vaikus pavyks išmokyti ne tik klau-
syti, bet ir sklandžiau dėstyti savo mintis.

Kūrybos agentas garso menininkas Andrius Rugys atliko gilesnę slypinčios 
problemos analizę bei padėjo atrasti naują kalbos tobulinimo sritį – sąmonin-
gą klausymą, dėmesio sukaupimo ugdymą, pabrėžė garso suvokimo ir pajau-
timo svarbą. Norėdamas sudominti vaikus ir įsitikinti, jog su garsais susietas 
projektas jiems tikrai patiks ir bus naudingas, kūrybos agentas Andrius patei-
kė jiems daug netikėtų klausimų ir leido patirti įdomių klausymosi nuotykių. 

Mokiniai patyrė ir suprato, kaip įdomu klausytis aplinkos garsų, todėl šalia klasės 
netruko įsirengti įrašų studiją, ėmė savarankiškai eksperimentuoti, pavyzdžiui, 
dainuoti skirtingose mokyklos vietose ir klausytis, kaip keičiasi balso skambėji-
mas. Žaidimai su garsais padėjo apsispręsti, kad viso projekto metu garsas bus 
svarbiausias objektas – užduotys ir kitokia veikla bus siejama su garsu. 

 Atmerkti ausis
Įvardijus problemas ir jų sprendimo galimybes, prie projekto prisijungė ku-
riantysis praktikas Rytis Saladžius. Jis paliko vaikams neišdildomą įspūdį – 
aktorius antrokams prisistatė persirengęs senuku, šitaip sukurdamas intrigą 
ir pažadindamas jų smalsumą. Mokiniai labai susidomėję klausėsi aktoriaus 
pasakojimo apie savo profesiją, o jam baigus kalbėti dar ilgai netilo klau-

rimTi žaidimai 
„KaiP auga žodis?“

Kauno „Vėtrungės“ pradinė mokykla 

Kūrybos agentas – Andrius Rugys, garso menininkas. 
Kuriantis praktikas – Rytis Saladžius, aktorius. 
Kuruojanti mokytoja – Rykantė Šimkūnaitė, pradinių klasių mokytoja. 
Projekto dalyviai – 22 antrokai, kurių amžius 8–9 metai.
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„Viliuosi padėti žmonėms atmerkti ausis 
kelionės kūrybingo klausymo, pasaulio 
virpesių, muzikos atradimo kiekviename 
gyvenimo mirksnyje link...“.

Kūrybos agentas Andrius Rugys

simai. Susipažinę bei atlikę dėmesio ir klausymosi reikalaujančias užduotis 
projekto dalyviai išsiskirstė, nekantriai laukdami kito susitikimo.

Antras susitikimas su kuriančiuoju praktiku Ryčiu buvo ne mažiau įdomus už 
pirmąjį – vaikai turėjo bendrauti savo išgalvota kalba. Šis smagus užsiėmimas 
parodė, jog net nežinant kalbos ir jos žodžių reikšmės susikalbėti vis tiek galima.

Vėliau vaikai užrašinėjo iš namų atsineš-
tų įdomių daiktų garsus. Tai nebuvo 

lengva. Pavyzdžiui, reikėjo įvardyti, 
kokį garsą skleidžia pomidoro sėkla 
ar gintaras. Būtent šio užsiėmimo 
metu mokiniai buvo paskatinti ne 

tik atidžiai klausytis, bet ir pasitelkti į 
pagalbą savo fantaziją.

Bene įdomiausia ir įsimintiniausia projekte vykdyta veikla buvo garsų eks-
pedicija. Šios ekspedicijos po miestą metu mokiniai turėjo bloknotuose žo-
džiais užrašyti girdimus garsus. Aplankyta daug skirtingų vietų Kaune: ge-
ležinkelio stotis, požeminė pėsčiųjų perėja, turgus, Vienybės aikštė, Vytauto 
Didžiojo universitetas, Kauno valstybinis dramos teatras ir Kauno Šv. arkan-
gelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia. Visose šiose vietose antrokai noriai klausėsi 

įvairių garsų ir juos užrašinėjo. Nors ir buvo nelengva, tačiau vaikai nustebino 
savo pastabumu ir neišsenkančia vaizduote. Be to, šios ekspedicijos metu 
nuskambėjo pastebėjimas, jog tyla taip pat turi garsą, tik jį sunku užrašyti.

Ekspedicijai persikėlus į turgų, mokytoja Rykantė Šimkūnaitė bijojo, kad vaikai 
gali išsilakstyti, tačiau buvo nustebinta ramaus ir rimto antrokų elgesio. Užtat 
turguje zujantys žmonės kalbino mokinius, klausinėjo, ką jie taip įdėmiai rašo. 
Šiems prisistačius garsų tyrinėtojais ir paprašius tylos, aplinkiniai rimtai palin-
guodavo galvomis ir netrukdydavo šiam atsakingam vaikų tyrinėjimui.

Naujos ambicingos užduotys sutelkė mokinių dėmesį, todėl nenuostabu, kad 
net ir apsilankius turkų kalbos paskaitoje vaikų ryžtas neišnyko – jie kruopščiai 
užrašinėjo kiekvieną svetimos kalbos žodį ir, kas labiausiai stebina, šiuos žo-

„Garsų klausymas padėjo įsiklausyti ne tik į aplinką, bet ir į save, ugdė dėmesingumą ir 
sąmoningumą, lankstumą ir kūrybiškumą. Juk garsas – nenutrūkstanti, nuolat kintanti 
vibracija. Šį kartą visi – mokytojai, mokiniai, kūrėjai – buvome lygiaverčiai partneriai, 
mokėmės vieni iš kitų, pažindami skirtingų mąstymo ir gyvenimo būdų įvairovę, papil-
dėme ir auginome vieni kitus“.

Kuruojanti mokytoja Rykantė Šimkūnaitė
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džius vaikai prisimena iki šiol. Tai, kad įdomios užduotys turėjo naudos, įrodė 
akimirkos, kai paskaitos dėstytojas pakvietė nedrąsiausią berniuką prieš didelę 
auditoriją pakalbinti studentų bei klasės draugų turkiškai. Daugelis nustėro iš 
nuostabos, kai išgirdo antroką drąsiai kalbantį ką tik išgirstais turkiškais žodžiais.

Kitą dieną bloknotuose užrašyti garsai virto naujais žodžiais – mokiniai buvo 
patenkinti iš garsų išgautais žodžiais. Ši garsų ekspedicija įrodė, jog klausy-
masis padeda ne tik bendraujant, bet ir mokantis, o pasitelkiant realias gy-
venimiškas situacijas bei sukaupus dėmesį naujai išmokti dalykai geriau su-
prantami, išlieka ilgiau ir tampa įdomesni.

 Kūrybingumui išreikšti ribų nėra
Dar vienas visus savo rezultatais nustebinęs užsiėmimas buvo paveikslų įgar-
sinimas. Mokytoja su kuriančiu praktiku Ryčiu klasėje įrengė įrašų studiją, ku-
rioje vaikai patys kūrė ir įrašinėjo garsus. Mokiniams buvo paskirta dar viena 
užduotis – iš 11 parinktų įvairių paveikslų išsirinkti tris labiausiai patikusius ir 
juos įprasminti garsais. 

Mokiniai ir vėl nustebino, nes pasirinkti M. K. Čiurlionio paveikslai „Pasaulio 
sutvėrimas“ ir „Rojus“ bei C. Monet paveikslas „Šieno kaugė“ išties reikalavo 
rimto susitelkimo. Todėl nekeista, kad įrašinėdami garsus šiems paveikslams 
vaikai dirbo taip susikaupę, kad mokyklos pavaduotoja juos palygino su filo-
sofijos studentais: jie atidžiai, iki smulkmenų, planavo, diskutavo ir galiausiai 
vis tiek nebuvo patenkinti gautu rezultatu.

 Baigiamajame renginyje antrokai tapo ekspertais 
Projektas užbaigtas kaip ir pridera – dideliu renginiu, kurio metu pristatyta 
projekto veikla ir kūrybinių užduočių rezultatai. Tądien 14-oje skirtingų mo-
kyklos vietų buvo įrengtos mokymosi erdvės, kuriose mokytojais-ekspertais 
tapo projekte dalyvavę antrokai. Įprastas mokyklos patalpas mokiniai pa-
vertė įspūdingomis, didelius ir mažus lankytojus įtraukiančiomis mokymosi 
vietomis. 

Dailės studija virto tylos namais, užtemdytas sargų kabinetas – paslaptin-
gu visatos grojaraščiu su kosmose besisukančių planetų garsų vizualizacija. 
Mokyklos kieme ėmė tekėti kreidelėmis pieštų žodžių upė, kurios pakrantėse 

kybojo iš lietuvių kalbos žodynų ištraukti senoviški ir reti mūsų kalbos žodžiai – 
„kalbos perlai“. Mokyklos aktų salėje augo žodžių dėlionės iš pačių įvairiausių 
medžiagų, šalimais veikė žodžiadarystės klubas, „žodžių šiltnamis“, garsadėžė. 
Mokyklos bendruomenei šis renginys labai patiko, o antrokai didžiavosi galė-
dami savo patirtimis pasidalyti su kitais, net ir vyresniais, mokiniais.
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Ugdymo 
turinys

Kūrybos 
procesas

Kūrybiniai 
gebėjimai  

IššūkIs 

Kaip padėti mokiniams ugdyti kalbinę raišką 
žaidžiant, lavinti jų vaizduotę ir skatinti 

bendradarbiavimą?

vaizduotė,  
bendradarbiavimas

lietuvių kalba, 
anglų kalba, 

dailė ir 
technologijos

bendravimo kultūros 
mokymasis, 

minčių, jausmų ir 
nuotaikų reiškimas, 
refleksijos 
mokymasis, 
kalbinių įgūdžių 
tobulinimas, 

žaidimų kūrimas ir 
gamyba

Rimti žaidimai  Kitaip suvokti kūrybingumą 
Mokytoja Rykantė Šimkūnaitė džiaugėsi, jog projektas vaikams ir jai pačiai pa-
dėjo kitaip suvokti kūrybingumą. Dar prieš prasidedant projekto veiklai mo-
kiniai atliko apklausą, kurioje tvirtino, kad kūrybingas žmogus gali būti tik ak-
torius, poetas ar dailininkas. Tačiau po vykdytų projekto užduočių ir pokalbių 
mokiniai kūrybiškumui apibūdinti vartojo tokius epitetus, kaip „dėmesingas“, 
„apskaičiuojantis viską iki smulkmenų“, „norintis mokytis ir mokyti“, „daug or-
ganizuojantis“, „kantrus“, „drąsus“, „savarankiškas“, „atrandantis“, „bendraujantis“, 
„aktyvus“, „protingas“, „budrus“, „bandantis“, „fantazuojantis“. Vaikai padarė išva-
dą, jog žmogus kūrybiškas gali būti net ir tada, kai valgo, tvarkosi ar gamina.

Vykdant projektą buvo atkreiptas dėmesys į vaikų atidumą aplinkoje. Įvairios 
klausymosi užduotys ir garsų fiksavimas bei įrašinėjimas mokiniams padėjo 
dėlioti rišlesnes, labiau apgalvotas mintis, jie ėmė drąsiau bendrauti.  
Svarbiausia tai, jog į įdomius užsiėmimus vaikai žvelgė labai atsakingai ir sie-
kė geriausių rezultatų.

IŠBANDYTI RECEPTAI 

  Pasirinkto žodžio piešimas – mokiniai piešia pirmą sugalvotą žodį. Piešiamas 
gali būti pats žodis (pvz., debesys), arba žodžiai, apibūdinantys sugalvotąjį žodį 
(pvz., lengvi, balti, tamsūs). Tai puikus metodas ugdyti vaikų vaizduotę.

„Dėmesio ratai“ – vaikai atsigula ant grindų, užsimerkia ir klausosi. 
Pirmuoju dėmesio ratu reikia išgirsti tik save (kvėpavimą, pulsą, širdies pla-
kimą). Antruoju dėmesio ratu klausomasi to, kas vyksta klasėje (kaimynų 
kvėpavimas, drabužių šiugždėjimas). Trečiasis dėmesio ratas skirtas išgirsti 
tai, kas vyksta už durų, langų, mokyklos ribų. Ketvirto dėmesio rato metu 
klausomasi tolimiausių garsų, t. y. to, kas sunkiausiai girdima.

Po tokių klausymosi etapų skiriama laiko refleksijai. Užduodami klausimai: 
kokie garsai girdimi? Kas juos sukelia? Ką buvo lengva, o ką sunku išgirsti? 
Kodėl? Kas trukdo vykdyti užduotį ir nubloškia į kitą dėmesio ratą? Kas išgirs-
tama net to nesiekiant?

Šis užsiėmimas skatina mokinių susikaupimą bei ugdo įsiklausymą. Taip 
išmokstama klausyti ir išgirsti, o tai pradinukams dažnai būna sunku padaryti.

Kūrybos agentas – Justinas Dūdėnas, architektas. 
Kuriantis praktikas – Valdemaras Manomaitis, garso menininkas. 
Kurianti praktikė – Justina Vinevičiūtė, dailiųjų metalo dirbinių kūrėja. 
Kuruojanti mokytoja – Kristina Jasinevičienė, pradinių klasių mokytoja.
Projekto dalyviai – 28 trečiokai, kurių amžius 9–10 metų.

„žaisdaMi MoKoMės“
Rokiškio rajono Obelių mokykla-darželis
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 Pažintis su architektu
Dalyvauti projekte pasirinktos dvi pradinukų klasės, kuriose yra po 14 mo-
kinių. Daugelio šių mokyklinukų aplinkoje trūksta stimulo kalbiniams įgū-
džiams tobulinti, bendravimui su bendraamžiais skatinti. Taigi norėta padėti 
šiems pradinukams ugdyti kalbinius ir bendravimo gebėjimus.

Pirmojo susitikimo metu kūrybos agentas architektas Justinas Dūdėnas ke-
letą valandų bendravo su vaikais. Kurdamas neformalią ir žaidybinę aplin-
ką, skirdamas asmeninio dėmesio, organizuodamas įdomius, dinamiškus ir 
tikslingus žaidimus, agentas Justinas užmezgė šiltą ryšį su trečiokais. Svarbi 
šios įvadinės dalies užduotis buvo stebėti mokinius ir įsivardyti realius jų 
poreikius bei lūkesčius. Įvairių veiklų metu atsiskleidė pradinukų kalbėjimo, 
bendravimo tarpusavyje įgūdžiai, gebėjimas bendradarbiauti, reikšti mintis, 
išklausyti kalbančius draugus. 

Projektui buvo ruošiamasi itin kruopščiai. Su visais mokyklos mokytojais disku-
tuota apie tai, kaip vyks projektas, kaip į veiklas galėtų įsitraukti kitų klasių mo-
kiniai ir mažieji įstaigos auklėtiniai – darželinukai, taip pat ir Obelių miestelio 
bendruomenė. Pabendravęs su mokiniais Justinas Dūdėnas pastebėjo tuos 
pačius, daugeliui mokinių būdingus sunkumus: klausymosi, tarpusavio sutari-
mo, aiškaus minčių formulavimo, originalumo (vaikai linkę kartoti ir kopijuoti).

Nuspręsta projektą susieti su 
žaidimais, jų kūrimu ir ga-

myba. Apie vaikiškus žaidi-
mus savo nuomonę buvo 
paprašyti išsakyti ir trečio-

kai: kokie žaidimai jiems yra 
patrauklūs, kokiems teikia pir-

menybę. Pamačius, kad vien kalbėjimas apie žaidimus sukelia teigiamas mo-
kinių emocijas ir reakcijas, galutinai apsispręsta projekto metu kurti žaidimus 
ir gaminti jiems priemones. Kokius žaidimus? Idėjos bus išgvildentos vyk-
dant projektą.

 Žaidimai svarbūs mažiems ir dideliems
Mokykloje apsilankę kūrybos praktikai Justina Vinevičiūtė ir Valdemaras 
Manomaitis padėjo suformuoti mokytojų ir mokinių pasiūlytą žaidimo kū-

rimo koncepciją. Nutarta kurti mobilų žaidimą, ant kurio būtų vaikščiojama 
mokinių sumodeliuotomis figūrėlėmis, o vietoje įprastinio kauliuko būtų 
naudojamos visos mokyklos mokinių paruoštos kortelės su užduotimis. 
Vietoje įprastinės žaidimo lentos nuspręsta sumeistrauti specialias pastato-
mas dėžes, kurių viršuje būtų įmontuojamos lemputės, kad, užėjus figūrėle, 
langelyje įsijungtų šviesa. 

Pirmas iššūkis buvo sugalvoti žaidimo istoriją. 28 trečiokai, dirbdami poromis, 
sukūrė 14 bendrų pasakojimų. Kiekviena istorija lapuose buvo rašoma tam 
tikrą laiką, tuomet einama prie kitų lapų ir, įsiskaičius į jau sukurtą siužetą, 
tęsiamas pasakojimas. Iš 14 unikalių istorijų balsavimo metu išrinkta viena – 
„Karalaitis veidrodyje“, kuri tapo žaidimo siužetu. Visi mokiniai jautėsi įvertinti, 
nes prie kiekvienos sukurtos istorijos visi trečiokai vienodai prisidėjo, todėl 
liūdesio dėl to, kad išrinkta ta, o ne kita istorija, nebuvo.

„Dirbant kūrybos agentu labai nustebino išties platus 
trečiokų mokytojos mąstymas, jos energija. Smagu, 
kad viskas vyko viename lygmenyje, ir tai iš esmės labai 
svarbu norint siekti bendradarbiavimo“.

Kūrybos agentas Justinas Dūdėnas
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Toliau ėjo sunkiausias etapas – idėjai suteikti materialią formą. Prasidėjus 
kasdienių projekto užsiėmimų savaitei, kaipmat atsirado rūpesčių. Nutarta, 
kad dinamiškų užsiėmimų metu kuriantiems praktikams būtinai turi talkinti 
ir mokytojai, nes pirmasis bandymas vadovauti vienu metu dviem nenu-
stygstančių vietoje pradinukų klasėms visus stipriai išvargino, o kalbiniams 
įgūdžiams tobulinti liko mažai jėgų. 

Vis dėlto padedant mokytojoms iškelti tikslai buvo pasiekti. Matydamos 
praktikų rūpesčius, mokytojos improvizavo ir vieną užsiėmimų dieną pasky-
rė susikaupimui, gilesniam bei platesniam žvilgsniui į projektą. Vaikai turėjo 
aptarti, ką iki šiol veikė, ko siekia, ir pristatyti savo veiklas Obelių bendruome-
nės nariams. Pasirinktos ambicingos pristatymų vietos: gimnazija, biblioteka 
ir seniūnija. Tai dar labiau paskatino mokinius stengtis, o kartu ir suteikė pa-
sitikėjimo bei progą didžiuotis savo pasiekimais.

Penktąją ir šeštąją užsiėmimų dienomis vyko tikros kūrybinės dirbtuvės. 
Vaikai, padedami tėvelių bei atvykusių bendruomenės narių, gamino 
dėžes žaidimui: veržė, suko, kalė ir dekoravo. Visų nuotaika buvo puiki, o 
ir rezultatai džiugino. Nors su kalbiniais įgūdžiais šiuokart buvo dirbama 
mažiau, jautėsi akivaizdus trečiokų proveržis dirbti komandoje siekiant 
bendro tikslo.

 Kūrybiški žaidimai
Projekto metu įgyta patirtis pa-
skatino kūrybos agentą Justiną 
Dūdėną sukurti interneto sve-
tainę www.kurybiskizaidimai.lt, 
kurioje įvairius žaidimus, prati-
mus, suskirstytus pagal tam ti-
kras kategorijas, galėtų skelbti 
ne tik šios įstaigos mokytojai, 
bet ir kiti kūrybiška veikla be-
sidomintys žmonės. Juk ir 
vykdyto projekto pavadini-
mas „Mokomės žaisdami“ 
akcentuoja, jog viso šio 
projekto metu mokymosi 
procesui buvo pasitelkta labai 
daug įvairių žaidimų. 

Projekto baigiamojo renginio metu trečiokai pristatė savo sukurtą žaidimą 
Obelių miestelio bendruomenei ir tėveliams. Šis įdomus, o svarbiausia – sa-
vomis rankomis sukonstruotas žaidimas dar ir dabar kelia vaikams ypatingas 
emocijas ir yra naudojamas ugdymo tikslais.

 Idėjos realizavimo džiaugsmas
Projekte dalyvavę a ir b klasių mokiniai tiesiog tapo trečiokais – nebeliko 
šių klasių atskirties, rasta naujų draugų. Mokytojai pastebėjo pagerėjusius 
mokinių skaitymo įgūdžius. 

„Mokykla nuolat turi keistis, o tai sunkiau, kai mes „sukamės savo rate“. Žmonės iš kitos aplinkos 
(kūrybiški, aktyvūs, geranoriški, turintys aiškias ateities mokyklos vizijas) skatina kaitą. Aš tą 
kaitą pajutau iš karto, nes reikėjo pasitempti tiek IKT srityje, tiek bendraujant, tiek planuojant 
ir atliekant tyrimus. Aš nesu vykdžiusi projekto, kurio planai / veiklos, iškeltos problemos nuolat 
gali kisti. Tai man nauja patirtis. Projektas taip pat suteikė mokyklai naujų ryšių tiek su kuriančiais 
žmonėmis, tiek su kitomis Lietuvos mokyklomis (mokytojais, administracijos atstovais) – tai puiki 
galimybė tobulėti“.

„Man atrodo, jog mokytis kuo daugiau reikėtų per praktiką ir žaidimus. Nebūtinai turi siekti kažko 
itin konkretaus, bet kai gebi rasti įvairių būdų, kaip pasaulis veikia, ką jame galima padaryti, kas 
atsitinka, jei vieną sujungi su kitu, tai yra kartu ir džiaugsmas, ir patirtis. Atlikęs tampi stipresnis. 
Pajauti pasitenkinimą, viskas – rytoj aš jau mokėsiu naują daiktą sukonstruoti. Be abejo, reikia 
įtraukti į mokymosi metodą praktikos, rizikos“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gita Kolosovienė

Kūrybos agentas Justinas Dūdėnas

„Projekto metu supratau, kaip kelti mokinių motyvaciją, 
didinti jų darbingumą, kaip suteikti daugiau laisvės 
savarankiškiems mokinių ieškojimams ir atradimams“.

Kuruojanti mokytoja Kristina Jasinevičienė

„Kai mokykloje vyksta įdomūs, neįprasti dalykai, norisi apie juos šaukti visam pasauliui. 
Tą mes ir darėme į projektą įtraukdami visą mokyklos bendruomenę: kitų klasių mokinius, 
mokytojus, mokinių tėvus, netgi Obelių miestelio bendruomenę, kitas Rokiškio r. ugdymo 
įstaigas. Buvo labai įdomu dirbti su kūrėjais ir žinoti, kad jiems rūpi mūsų mokinukai, mūsų 
mokytojai, mūsų mokykla. Todėl stengėmės kuo daugiau iš jų išmokti, „pagauti“ naujas 
idėjas ir jas taikyti savo darbe“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gita Kolosovienė
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lietuvių kalba 
(K. Donelaičio 

kūryba), 
technologijos, 

dailė, 
etika, 

informacinės 
technologijos

teatro menas, 
scenarijų rašymas, 

kadruočių piešimas, 
režisavimas, 
dekoracijų gamyba,
 bendradarbiavimo 
stovykla, 

filmų kūrimas

smalsumas, atkaklumas, 
bendradarbiavimas 

Kaip kino kūrimo priemonėmis 
skatinti mokinius skaityti, pagerinti 

jų bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti 
smalsumą?

Ugdymo 
turinys

Kūrybos 
procesas

Kūrybiniai 
gebėjimai  

IššūkIs 

Vienam trečiokui labiausiai patiko kurti istorijas. Jis prisipažino vėliau namuo-
se sukūręs dar vieną pasaką bei išleidęs savo pirmąją knygutę. Akivaizdu, jog 
„Kūrybinių partnerysčių“ projektas šiems mokiniams suteikė galimybę ne tik 
mąstyti kūrybiškai, bet ir realizuoti savo sukurtas idėjas.

 IŠBANDYTI RECEPTAI

 Piešimas pagal kito pasakojimą – šis pratimas padeda suprasti kito žmogaus 
individualumą, pripažinti, kad jo pasaulis skiriasi, yra savitas. Šios veiklos metu 
skatinamas klausymasis, lavinama vaizduotė, ugdoma tolerancija. Pradedant 
pratimą dalyvių paprašoma susėsti poromis taip, kad vienas kitą gerai girdėtų, 
tačiau nematytų, ką piešia. Vienas dalyvis pasakoja apie įsivaizduojamą piešinį, 
o kitas bando jį pavaizduoti popieriaus lape. Po kiek laiko pasikeičiama vai-
dmenimis. Piešinį siūloma nupasakoti kuo įvairiau – įvardijant ne tik objektus, 
bet ir formas, dydžius, santykius, kompoziciją, nuotaiką ir kita. Piešiantysis gali 
klausinėti ir tikslintis, kaip kuri detalė turėtų atrodyti, tačiau negali pasakoti, 
kaip jam sekasi pats procesas. Po pratimo skiriama laiko refleksijai. Galima ap-
tarti, kokie buvo mokinių įsivaizduojamo ir realiai nupiešto piešinio skirtumai, 
kodėl jie atsirado, kas buvo netikėta, kas buvo sunkiausia, ką darytų kitaip.

 „Pagauk plojimą“ – pratimas skirtas dėmesingumui, įsižiūrėjimui ir drau-
giškumui ugdyti. Taip pat jis tinka „ledams pralaužti“ susipažįstant, nes ska-
tina užmegzti kontaktus su žmonėmis. Pratimas pradedamas mokiniams 
sustojant rateliu. Visi turi žiūrėti vieni kitiems į akis. Mokytojas ar mokinys su-
ploja ir „siunčia“ plojimą kitam. Panašiai kaip oro bučinuką. Žaidimo dalyvis, 
pastebėjęs, kad jam „atsiųstas“ plojimas, padėkoja žvilgsniu ar galvos link-
telėjimu, taip pat suploja ir siunčia kitam. Tęsiama, kol pajaučiama žaidimo 
eiga, mokiniai atsipalaiduoja, pagerėja nuotaika ir noriai žaidžia.

PakuTenTi smalsumą
„doNelaiTis – jėga!“

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla

Kūrybos agentas – Simas Janulis, fizikas.
Kuriantis praktikas – Maratas Sargsyanas, kino režisierius. 
Kuruojanti mokytoja – Violeta Povilionienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Projekto dalyviai – 25 vienuoliktokai, kurių amžius 17–19 metų.  
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 Filmo kūrimas – geriausia saviraiškos forma
Moksleivių tarpusavio bendravimo sunkumai, nenoras bendrauti su moky-
tojais ir motyvacijos mokytis trūkumas paskatino Klaipėdos siuvimo ir pas-
laugų verslo mokyklą dalyvauti projekte „Kūrybinės partnerystės“. Pasitelkta 
kūrybinė veikla turėjo tapti postūmiu, padėsiančiu įveikti bendravimo barje-
rus ir rasti motyvaciją mokytis.  

Į Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklą atvyko kūrybos agentas 
Simas Janulis – žmogus, lydėjęs projekte dalyvaujančią mokyklos bendruo-
menę į kūrybiškumo, mokslo ir bendravimo kelionę. Tik pasirodęs Simas 
sukėlė didelį moksleivių susidomėjimą ir pelnė simpatijas. Kartu su kolega 
jis pademonstravo įspūdingą fizikos šou, kuris mokiniams pasiuntė šią ži-
nutę: iš pirmo žvilgsnio neįdomūs moksliniai dalykai gali sukelti smalsumą. 
Parodytas šou, betarpiškas ir linksmas Simo bendravimas išprovokavo moky-
klos bendruomenę atviram pokalbiui – paaiškėjo aktualiausio iššūkio kon-
tekstas. Jau pirmojo susitikimo metu buvo mėginta aptarti būsimo projekto 
idėją. Mokiniai siūlė savo sumanymus, diskutavo. Nors pasiūlymų sulaukta 
daug, tačiau iš karto nepavyko rasti visiems patikusios idėjos. Priimtas spren-
dimas – visi iki kito susitikimo rimtai apgalvos, kokio projekto norėtų, kas 
jiems būtų aktualiausia ir ką norėtų nuveikti per mokslo metus.

Projekte dalyvausianti mokinių grupė susibūrė savaime. Pirminiame prista-
tyme dalyvavo net 4 klasės. Tikėtasi moksleivius sudominti fizikos šou, tarsi 

įžanga į prasidėsiančių permainų, netradicinių pamokų pradžią. Įsibėgėjus 
veikloms liko tik kantriausi, todėl jie ir tapo tiksline grupe.

Ilgos diskusijos su moksleiviais metu kūrybos agentas Simas sumaniai su-
formulavo filmo tematiką, paklausdamas mokinių, kas juos labiausiai erzina 
lietuvių kalbos mokymo programoje. Mokiniai tarsi susitarę paskelbė, jog 
jiems labiausiai nepatinka Kristijonas Donelaitis. Tad kilo idėja parodyti, kad 
šio rašytojo garsiausias kūrinys „Metai“ gali būti ne tik įdomus šiuolaikiniam 
skaitytojui, bet ir tinkamas filmo scenarijui. 

Įdomi, pačių moksleivių pasirinkta, jiems aktuali kūrybinė veikla ne tik 
paskatino domėtis ne itin mėgstama K. Donelaičio kūryba, bet ir pradėjo 
vienyti skirtingų pažiūrų bei pomėgių jaunuolius gana rimtam iššūkiui – 
trumpametražių filmų kūrimui.

 Bendruomeniškumo stovykla
Atėjus pavasariui mokykloje kartu su kūrybos agentu Simu apsilankė ir kurian-
tis praktikas Maratas Sargsyanas. Pastarasis papasakojo, kad norint sukurti gerą 
filmą būtina susipažinti su literatūros kūriniu, pagal kurį bus rašomas scenarijus. 
Tai mokinius įkvėpė skaityti K. Donelaitį. O kad skaitymas nepabostų, projekto 
dalyviai lankėsi Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Ten išsamiau susipažino 
su istoriniu laikotarpiu, pamatė aplinką, kurioje gyveno ir kūrė K. Donelaitis. 



Užbaigus kantrybės ir laiko reikalaujančius literatūros skaitymus, pirmo-
siomis gegužės dienomis prasidėjo visų mokinių itin lauktas 6 dienų filmo 
kūrimo maratonas. Su kuriančiu praktiku režisieriumi Maratu Sargsyanu 
nuspręsta, kad bus kuriami keturi trumpametražiai filmai. 25 vienuoliktokai 
apsigyveno mokyklos bendrabutyje įkurtoje stovykloje ir paniro į kūrybinį 
bei komandinį darbą. Kūrybinės stovyklos metu jaunieji filmų kūrėjai mokėsi 
kurti filmo siužetą, kuris atitiktų kompozicijos reikalavimus, aprašyti epizo-
dus, piešti kadruotes, kurti dekoracijas, kostiumus. 

Viso kūrybinio proceso metu moksleiviai taip pat turėjo mokytis būti kar-
tu – prisitaikyti, išgirsti kitą, garsiai išsakyti savo mintis, sugyventi su kole-
gomis. Projekto komandai tai pasirodė nelengva užduotis, kadangi visi net 
6 dienas kartu buvo ištisas 24 valandas per parą. Tačiau konfliktų pavyko 
išvengti, noriai bendradarbiaudami visi mokiniai kartu mokėsi kino meno, 
diskutavo įvairiais klausimais, žaidė kūrybinius žaidimus, žiūrėjo kino fil-
mus, gamino maistą ir vakarojo. Nors projekto dalyviai prisipažino, jog visa 
tai daryti ir patirti nebuvo lengva, bet gauta nauja ir neįkainojama tiek 
kūrybinė, tiek ir asmeninė patirtis buvo verta pastangų. Jaunuoliai išties 
džiaugėsi savo pasiekimais. 

Kūrybinio proceso metu iškristalizuoti 4 trumpametražių (8–14 minučių 
trukmės) filmų – „Iš po debesų“, „Lemtingas sapnas“, „Nepradiek“, „Sapnų 
gaudyklė“ – scenarijai. Taip K. Donelaičio kūrybos ištraukos buvo pritaiky-
tos lengvai suprantamam šiuolaikiniam siužetui, sukurti įdomūs ir jaunimui 
aktualūs filmų scenarijai. 

Stovyklos metu mokiniai ne tik rimtai dirbo kurdami filmus, bet ir pra-
mogavo – stovyklautojai susikūrė savų ritualų, dažnai susijusių su 
K. Donelaičio „Metais“: rytinės saulės pasveikinimas („Jau saulelė vėl at-
kopdama budino svietą...“), mankšta, pasisveikinimas apglėbiant kito de-

šinį petį. Šie ritualai kūrė glaudesnius projekto dalyvių ryšius, brandino 
bendrus prisiminimus.

Mokiniai džiaugėsi, kad šioje stovykloje apsilankydavo ir jų mokytojai. Jie kar-
tu žaidė žaidimus, vakarojo, žiūrėjo filmus, bendravo. Mokinio ir mokytojo 
bendradarbiavimas tik palengvina mokymosi procesą, padeda įveikti ben-
dravimo problemas, o daryti tai neformalioje aplinkoje yra malonu. Tos šešios 
stovyklavimo dienos paliko neišdildomų įspūdžių visiems projekto dalyviams 
ir suteikė daug ryžto keisti požiūrį į pamokas bei tarpusavio bendravimą. 

Projekto idėją palaikė visa mokyklos bendruomenė: mokinių filmuose nusi-
filmavo 6 mokytojai, mokyklos santechnikas, mokytojai su mokiniais kartu 
kūrė ir gamino dekoracijas, mokinių tėvai ir giminaičiai suteikė galimybę kai 
kurias filmų scenas filmuoti jų namuose, sodybose, pasirūpino transportu, 
mokyklos administracija – maitinimu.

Be filmo kūrimo darbų, visą gegužės mėnesį mokiniai naujų ir neįprastų 
įspūdžių patyrė ir mokykliniame gyvenime. Pavyzdžiui, vieną dieną buvo 
organizuoti mokytojų mainai: lietuvių kalbos mokytoja mokė matematikos, 
o matematikos mokytoja – lietuvių kalbos, informatikos mokytoja – anglų 
kalbos, siuvimo technologijos mokytoja – etikos ir t. t. Mokiniai džiaugėsi 
šiuo eksperimentu, jiems buvo įdomu ir netikėta pamatyti mokytojus, atlie-
kančius skirtingus vaidmenis, stebėti, kaip mokytojai mokosi, o pastarieji pri-
sipažino, kad tai buvo puiki, nauja forma išreikšta bendradarbiavimo patirtis, 
paskatinusi geriau suprasti kolegas. 

 Finalas: gerų pokyčių link
Baigus filmavimo darbus ir sumontavus turimą vaizdo medžiagą, gegužės 
24-ąją buvo pristatyti galutiniai kūriniai – keturi trumpametražiai filmai. Į 

„Mokykloje vykdant projektą atsirado filmų kultūra. Įvairių filmų arba jų fragmentų 
peržiūros sėkmingai integruojamos tiek į mokomąjį procesą, tiek į neformaliąją veiklą. 
Mokiniai patys kuria asmeninės patirties mokomuosius filmus. Pakito ir mokytojų suvo-
kiamo kūrybiškumo samprata, kuri anksčiau buvo siejama tik su menais. Dabar mokytojai 
dažniau ir drąsiau eksperimentuoja pamokose, tapo labiau pasitikintys“.

Kuruojanti mokytoja Violeta Povilionienė

„Supratau, kad be draugiškos atmosferos, pasitikėjimo vienas kitu ir bendros teisingos 
chemijos nevyks darbo procesas. Juk moksleiviai tarsi sumesti į krūvą, natūraliai aura 
neatsiranda, ją reikia kurti. Yra įvairių triukų, žaidimų – juos bandau naudoti, nors sun-
kiai sekasi, iškyla bendravimo, pagarbos dalykų: reikia derinti interesus, daug šnekėtis, 
kiekvienam mažam žingsneliui skirti užtektinai laiko“.

 Kūrybos agentas Simas Janulis
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sukurtų filmų peržiūrą ir apdovanojimų teikimo ceremoniją projekto daly-
viai pakvietė Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos bendruome-
nę, mokinių tėvus ir visus kitus, prisijungusius prie kūrybinės iniciatyvos. 

Organizuoto renginio metu buvo per-
žiūrėti kruopštaus, atsakingo, bet 

kartu ir smagaus darbo rezulta-
tai, išdalyta 10 nominacijų. 

Projekto pabaiga buvo pa-
žymėta naktiniu žygiu į 
Negyvąsias kopas. Mokiniai 

kartu su kuriančiu praktiku 
Maratu ir kūrybos agentu Simu 

bei kuruojančia mokytoja po ilgų 
tinkamos vietos paieškų ir uodų spiečių atakų pagaliau įsirengė stovykla-
vietę, prie laužo dalijosi projekto refleksijomis. Vėliau žygeiviai tęsė naktinę 
kelionę į Negyvąsias kopas, nes būtent ten norėta pasitikti saulę. Tylus ėjimas 
pajūriu besiklausant jūros ošimo ne tik kėlė įvairiausių vaizdinių, bet ir „kute-
no“ visas jusles. Galiausiai „saulelė vėl atkopdama“ visus naktinio žygio daly-
vius pasitiko Negyvosiose kopose. Visi lyg susitarę teigė, jog nieko įstabesnio 
gyvenime dar nebuvo patyrę.

 „Tai buvo mūsų visų lūžiai“
Projekto sėkmę ir svarbų vaidmenį mokyklos gyvenime liudija vieno moki-
nio išsakyta mintis, jog „tai buvo mūsų visų lūžiai“. Nors toks projektas buvo 
nauja, neįprasta, kartais net sunki patirtis, tačiau visa tai užgrūdino ir suteikė 
naujų galimybių. Iš įvairių klasių surinkta tikslinė jaunuolių grupė suvienijo iki 
šiol buvusias atskiras ir skirtingas klases. Todėl savanoriško moksleivių daly-
vavimo projekte metodas pasiteisino. 

Po „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo 
mokyklos vienuoliktokai tapo kitokie – aktyvesni, iniciatyvūs, atsakingesni, 
kultūringesni, daugiau ben-
draujantys ir bendradar-
biaujantys (skirtingų klasių 
moksleiviai ir toliau palaiko 
draugiškus santykius).

Mokiniai įgijo ne tik filmų kūrimo ir montavimo patirties, bet ir išmoko 
atskirti gerą kiną nuo prasto. Pagaliau beveik visi projekto dalyviai perskaitė 
K. Donelaičio „Metus“ arba kūrinio fragmentus. Kuruojančios mokytojos at-
likti tyrimai prieš ir po projekto parodė, kad mokiniai tapo labiau pasitikintys, 
drąsesni, atviresni, pakito jų mokymosi motyvacija, pagerėjo pažymiai, lyde-
rystės, viešojo kalbėjimo įgūdžiai.

Mokytojai įgijo įkvepiančios kūrybiško mokymo patirties, susipažino su 
neformaliaisiais mokymo metodais, galimybėmis juos integruoti į bendro-
jo ugdymo procesą. Vykdytas projektas pastūmėjo gerų pokyčių link – visi 
projekto dalyviai, tiek mokiniai, tiek mokytojai, pradėjo ne tik daugiau, bet ir 
laisviau bendrauti. 

„Tie vaikai, kurie dalyvavo „Kūrybinėse partnerys-
tėse“, įgijo kažką labai savito, ką sunku apibrėžti 
žodžiais. Tokio savito švytinčio pasitikėjimo...“.

Kuruojanti mokytoja Violeta Povilionienė

Kūrybos agentas Simas Janulis

„Mačiau, kaip mokiniams patiko kūrybos procesas, 
kaip jie projekto metu „užaugo“. Sulaukėme dide-
lio kuruojančios mokytojos palaikymo ir turėjome 
labai stiprų praktiką, kuris negailėjo savo laiko ir 
atvykęs dirbdavo su vaikais po tris dienas per sa-
vaitę ne tik dienos metu, bet ir vakarais“.
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lietuvių kalba, 
dailė ir muzika

savarankiško ir 
komandinio darbo 

kūrybinės užduotys, 
refleksija, 
knygos (tekstų, 
iliustracijų) kūrimas, 
leidyba, 

himno kūrimas ir 
įrašymas

Bendradarbiavimas,  
vaizduotė, nuosekli praktika

Kaip leidybine veikla paskatinti mokinių 
smalsumą, nuoseklią praktiką bei ugdyti 

bendradarbiavimo gebėjimus?

Ugdymo 
turinys

Kūrybos 
procesas

Kūrybiniai 
gebėjimai  

IššūkIs 

IŠBANDYTI RECEPTAI

 Gyvenimo istorija (susipažinimo žaidimas). Ratu sustojama tokia tvar-
ka – berniukas, mergaitė, berniukas, mergaitė ir t. t. Tuomet dalyviai pradeda 
vienas kitam pasakoti savo gyvenimo istoriją. Atsisukus į kairę reikia išklausyti 
istoriją, atsisukus į dešinę – papasakoti savo gyvenimo istoriją. Kai kiekvie-
nas papasakoja savo istoriją, visi dalyviai atsistoja ir pasakoja girdėtą istoriją 
pirmuoju asmeniu, pvz.: berniukas vardu Jonas sako: „Labas, mano vardas 
Ligita, man 15 metų, aš auginu šunį...“ Šis žaidimas skatina ne tik geriau pa-
žinti vieniems kitus, padeda „pralaužti ledus“ ar šiaip smagiai praleisti laiką, 
bet ir įsijausti į kito žmogaus gyvenimą, pajusti empatiją.

Po užduoties skiriama laiko refleksijai, aptariama, kaip dalyviai jautėsi, ką nau-
jo sužinojo, ar jiems patiko, ar buvo naudinga, įdomu.

 Buvimas kartu. Tai laiko leidimas kartu su vaikais, jaunuoliais ne dar-
bo metu. Kūrybos agentas Simas Janulis pasakoja, jog kuriantis praktikas 
Maratas Sargsyanas nakvodavo bendrabutyje kartu su mokiniais. Jis su da-
lyviais ne tik dirbo, bet ir gamino valgį, žiūrėjo kino filmus. Toks laiko kartu 
leidimas skatino bendrumą, pasitikėjimą ir leido geriau pažinti vieniems ki-
tus. Tad norint užtikrinti tikrai gerus tarpusavio santykius, gražų ir visavertį 
bendravimą reikia pagalvoti apie papildomo laiko skyrimą. 

 Galiu pasitikėti. Tai vienas iš „ledlaužio“ žaidimų, kurį mokiniai žaidė kartu 
su mokytojais. Žaidėjai išsiskaičiuoja pirmais ir antrais. Antrieji pirmiesiems 
užriša akis juosta, šaliku ar skarele – kas ką turi. Antrieji („regintieji“) pasiima 
už rankos bet kurį pirmąjį „neregintįjį“ (labai svarbu, kad pirmasis nežinotų, 
kas jį paėmė už rankos). Poros negali kalbėtis, gali tik „regintysis“ vedžioti „ne-
regintįjį“. Kadangi žaidėme lauke, tai dėl nelygaus žemės paviršiaus atsirado 
daug įvairiausių kliūčių (žaidžiant uždaroje patalpoje galima jų papildomai 
prigalvoti). Žaidimo esmė – turi taip pasitikėti „reginčiuoju“, kad galėtum 
įveikti net ir sunkiausias kliūtis. Vedžiojimas trunka nuo 5 iki 10 min. Po to 
„regintieji“ „neregius“ suveda į vieną eilę, o patys susimaišo. „Neregiai“, nu-
sirišę raiščius, turi atspėti, kas juos vedžiojo. Būna labai linksma: uostoma, 
čiumpama už rankos, klausomasi kvėpavimo ir t. t. Vėliau tas pats veiksmas 
kartojamas, tik dalyviai apsikeičia vietomis. 

Pakutenti smalsumą
„uNiKalūs MoKiNių geRo 

elgesio RecePTai“ 
Vilniaus rajono Pagirių gimnazija

Kūrybos agentė – Elena Sakalauskaitė, šiuolaikinio meno kūrėja, renginių organizatorė. 
Kurianti praktikė – Aušra Vismantaitė, grafikė.
Kuruojanti mokytoja – Jolanta Barysaitė, lietuvių kalbos mokytoja. 
Projekto dalyviai – gimnazijos I klasės 30 moksleivių, kurių amžius 15–16 metų.
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 Nuoširdus pokalbis atvėrė kelią projekto idėjos link
Pagirių gimnazijos bendruomenė buvo nusprendusi, kad „Kūrybinių partne-
rysčių“ projekte dalyvaus 9 klasė. Norėta, jog šios klasės moksleiviai taptų 
vieningesni, dėmesingesni bei labiau susikaupę pamokų metu. Pirmą kartą 
kūrybos agentei susitikus su mokyklos pavaduotoja, kuruojančia mokyto-
ja, mokiniais bei dalykų mokytojais aptarti šios klasės iššūkiai ir stiprybės. 
Tereikėjo nuoširdaus ir šilto pokalbio, kad jau pirmojo susitikimo metu išaiš-
kėtų projekto idėja – knygos sukūrimas. 

Moksleiviai labai kūrybingi ir veiklūs, mėgstantys scenos menus, todėl buvo 
sumanyta sukurti visiškai nestandartinį ir jiems nebūdingą objektą – knygą. 
Knygos leidyba pasirinkta tam, kad galėtų pasireikšti ir intravertiškoji, į sceną 
nelipanti, klasės mokinių dalis. Išsikelta vizija: pačių mokinių sukurti „recep-
tai“, kurie padės rasti būdą, kaip originaliau dirbti mokykloje, o kūrybiškas 
bendravimas padės atrasti netradicinius mokymosi būdus, pakeisti ugdymo 
kokybę, pagerins atmosferą klasėje. 

 Geriausi receptai gimsta praktikoje
Viskas prasidėjo nuo audringų diskusijų, kai moksleiviai vienas per kitą iš-
sakė įvairias nuomones dėl knygos kūrimo – vieniems ši idėja labai patiko, 
kiti norėjo dinamiškesnių veiklų. Vis dėlto apsistota ties leidiniu. Iš karto 
išryškėjo, kad itin aktyviems ir geranoriškiems mokiniams trūksta bendra-
darbiavimo įgūdžių, įsiklausymo, pagarbos vienas kitam. Jie labai mėgsta 
patriukšmauti, pasiginčyti, pertraukti pašnekovą. Galiausiai nutarta, jog 
vadovėlį rašys patys moksleiviai. Ir rašys ne apie bet ką, o apie tai, koks 
yra gero elgesio pamokose receptas. Rašymo procesas turėjo paskatinti 
mokinius reflektuoti, apmąstyti savo elgesį bei išsakyti pageidavimus ir pa-
siūlymus dėl pamokų tvarkos. 

Itin judriai klasei statiškas ir nemažo susikaupimo bei analizavimo reikalau-
jantis darbas buvo didelis išbandymas. Tad buvo nuspręsta imtis ir mokyklos 
himno kūrimo, kuris paįvairino knygos leidybą, pasitelkiant jaunuolių mėgs-
tamą sritį – muziką. Kartu tai buvo ir didelis iššūkis bei atsakomybė bendruo-
menei, kuri galiausiai ir vertins sukurtą himną.

Moksleiviai susipažino su muzikos kūrimo principais, mokėsi kvėpavimo 
pratimų, taisyklingai dainuoti. Užsiėmimai vyko sklandžiai, nes darbai buvo 
atliekami organizuotai: pirmiausiai sukurti žodžiai, tuomet melodija, o prieš 

„Pirmą dieną dalis mokinių buvo skeptiški. Kai kas piktinosi: „Kas čia per nesąmonė, liepė auginti augalus – 
visiškas absurdas.“ Nujaučiau, kad reikia žvelgti per jų prizmę, pateikti tai jiems suprantama kalba, susieti su 
jų pomėgiais. Vos šmėkštelėjus bent kokiam rezultatui, paprašėm, kad tuo pasidalytų socialiniame tinklala-
pyje. Nuotraukos, komentarai skatino smalsumą, tad kitąkart susitikus gyvai jau dauguma atliko užduotis. 
Trečiąkart visi įvykdė sumanymus, įsitraukė. Išvada: bent po truputį judinti procesą pirmaisiais žingsneliais, 
vėliau bus lengviau, kliaukitės kantrybe“.

Kūrybos agentė Elena Sakalauskaitė
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įrašant himnus profesionalioje studijoje vyko repeticijos. Šio etapo rezultatas 
džiugina, nes sukurti net du himnai – klasės ir mokyklos. Tokia patirtis moks-
leiviams labai patiko ir paliko neišdildomą įspūdį. 

Smagus netikėtumas himnų kūrimo procese buvo tai, kad paskutiniu metu 
į šią veiklą įsitraukė lenkų klasės muzikos mokytoja, todėl mokyklos himnas 
įrašytas dviem kalbomis (Pagirių gimnazija yra dvikalbė mokykla). 

O knygos leidybos reikalai judėjo daug lėčiau, pats procesas buvo gerokai 
sunkesnis, mat buvo daugiau paruošiamųjų darbų: mokiniai patys rinko visą 
medžiagą, ėmė interviu, iliustravo. Norint įgyvendinti unikalią knygos-va-
dovėlio idėją prireikė kuriančios praktikės grafikės Aušros Vismantaitės pa-
galbos. Ji projekto metu organizavo įvairiausias veiklas: buvo žaidžiami ko-
mandai formuoti skirti žaidimai, dirbama grupėmis ir individualiai, piešiama, 
rašoma, diskutuojama, kuriamos iliustracijos. Dalis veiklų vyko lauke, kartais 
valgykloje, koridoriuje, kitose netradicinėse patalpose.

Kurianti praktikė Aušra glaudžiai bendradarbiavo su mokyklos projekto kura-
tore lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Barysaite. Galutinį knygos variantą su-
darė pačių vaikų parašyti gero elgesio receptai, tų receptų išbandymai, eks-
perimentai, interviu su mokytojais bei vaikų sukurtos iliustracijos, nuotrau-
kos iš užsiėmimų. Viso proceso metu mokiniai dalyvavo diskusijų rateliuose, 
kūrė iliustracijas, istorijas, patys filmavo, fotografavo, rengė iškylą lauke. 

Projekto komanda drauge parengė bei išleido spalvingą ir nuotaikingą kny-
gą – vadovėlį „Gero elgesio mokykloje receptai“. Neapsiribota vien leidyba, 
surengti ir knygos pristatymai, kurių metu mokytojai, gimnazistai ir jų tėvai 
turėjo galimybę išgirsti kūrybiškus bei išradingus 30-ies mokinių pasakoji-
mus. Visi buvo maloniai nustebinti, kai renginio metu nuo scenos kalbėjo net 
ir tie mokiniai, kurie iki tol nebuvo viešai šnekėję. Mokyklos bendruomenei 
taip pat buvo pristatyti sukurti himnai. 

 Netradicinės pamokos – sėkmingas mokymasis 
 Kūrybos agentės ir kuriančių praktikų pastangomis kiekviena pamoka virs-
davo netradicine ir įdomia. Toks pamokų modelis mokiniams bei mokyto-
jams suteikė naujų patirčių. Kūrėjai drąsino ir skatino mokinius bei mokyto-
jus eksperimentuoti, nebijoti iššūkių, staigmenų, išbandyti naujus, neįprastus 
dalykus ir svarbiausia – atrasti mokymosi džiaugsmą. Susitikimų ir pokalbių 
metu gimęs projekto šūkis „Kūrybiškas mokymasis – lyg kasdienos įprotis“ 
įrodo, jog projekto komandos požiūris į pamokas tikrai pakito.

Mokytojams projektas padėjo suprasti, kad mokinius ugdyti galima kitaip, 
pasitelkiant kūrybinius, nestandartinius elementus, ir tai išmėginti. Kiekviena 
mokomojo dalyko tema, o ypač savarankiški darbai, yra potencialios 
kūrybinės dirbtuvės. 

Projekto metu visi lūkesčiai 
buvo ne tik išpildyti, bet 
viršyti kelis kartus – vaikai 
sukūrė daugiau darbų nei 
buvo planuota, labai akty-
viai dalyvavo veiklose, pradėjo 
noriau eiti į mokyklą ir domėtis, kas vyksta pamokose, ne tik sustiprėjo jų 
motyvacija, bet ir pagerėjo mokymosi rezultatai.

„Mane iki ašarų sugraudindavo tie momentai, kai atvažiavusi į mokyklą pamatydavau, jog 
manęs ten jau laukia. Dar likęs pusvalandis iki pamokos pabaigos, o mokiniai jau susėdę 
nekantriai laukia susitikimo. Stebindavo tai, kad atvykę į klasę mokiniai jau iš anksto būdavo 
viskam pasiruošę, entuziastingai viską padarę – ką reikia, sudėję, nufilmavę, sukėlę į kompiu-
terius. Ir tuomet atrodo, kad į klasę įžengi jau kaip stebėtoja, nes mokiniai patys, savarankiškai 
viskam pasirengę. Man buvo tarsi dovana į juos žiūrėti“.

Kūrybos agentė Elena Sakalauskaitė

„Linkiu visiems patirti tą jausmą, kai paskutinėmis die-
nomis užsukęs pas „Kūrybinių partnerysčių“ dalyvius 
matai, kad tau jau nieko nebereikia daryti. Maža to, 
moksleiviai susidomėjo menais, išmokti dalykai tapo jų 
gyvenimo principu“. 

Kūrybos agentė Elena Sakalauskaitė

„Projektas išugdė naujų lyderių mokytojų, kurie puikiai įsisavino „kitokio“ mokymo metodus. 
Mokiniai irgi nori „kitokių“ pamokų. Savo ruožtu jau turime, ką pasakyti kitiems, todėl jau 
surengtos dvi mokytojų konferencijos apie kūrybiško mokymo prasmę. Dalijimasis patirtimi 
paskatino keisti tradicinius mokytojų posėdžius į kūrybinius užsiėmimus. Tai patinka mokyto-
jams, jie noriai dalyvauja, o svarbiausia mato prasmę“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė
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 „Pristatyk draugą“ – susipažinimo pratimas. Galimi du variantai: dalyviai su-
stoja ratu, tada pirmasis prisistato, tarsi būtų savo kaimynas iš kairės – pasako 
vardą, pomėgius ir pan. Toliau jo pristatytasis pristato savo kaimyną iš kairės 
ir taip tęsiama, kol ratas pasibaigia.

Antrasis variantas: mokiniai suskirstomi komandomis, kiekviena iš jų lapelyje 
surašo savo narių vardus. Tuomet lapeliai sukeičiami ir komanda, gavusi sve-
timos komandos narių vardus, turi juos visus apibūdinti. Apibūdinimai skai-
tomi garsiai, visiems girdint. Apibūdinamo mokinio vardas nepasakomas, 
nes kiti turi atspėti, apie ką kalbama.

 Projekto valdymo komanda – pasirengimo projektui pratimas, padedantis 
mokiniams suvokti projekto kūrimo etapus, jo sudedamąsias dalis. Pirmiausia 
aptariama, kaip kuriamas pagrindinis projekto produktas (pvz.: knyga, muzi-
kos kūrinys, filmas, spektaklis). Po to dalyviai suskirstomi į kūrybines koman-
das (pvz., kuriant leidinį – rašytojai, redaktoriai, buhalteriai, administratoriai, 
viešųjų ryšių specialistai). Kiekviena komanda turi sugalvoti, kaip ketina prisi-
dėti prie leidinio kūrimo, pavyzdžiui, viešųjų ryšių skyrius galvoja, kaip prista-
tyti leidinį plačiajai publikai. Kiekviena komanda pristato savo idėjas kitiems 
užsiėmimo dalyviams.

Istorijų kūrimas – komandinis žaidimas. Dalyviai suskirstomi komandomis. 
Kiekvieno komandos nario paprašoma susirasti ir atnešti kokį nors daiktą. 
Duodama užduotis – iš suneštų daiktų sukurti bendrą komandos istoriją. 
Šiuo žaidimu skatinamas bendradarbiavimas, vienas kito supratimas, geri-
nami komandinio darbo įgūdžiai. Po užduoties aptariama, kaip sekėsi dirbti 
komandoje, kas padėjo, kas trukdė, ką vertėtų daryti kitaip, kaip dalyviai jau-
tėsi, kas buvo sunkiausia.

menas vienija 
„KiTu KaMPu“

Klaipėdos Baltijos gimnazija

Kūrybos agentas – Liudas Andrikis, kūrybinių procesų žokėjus. 
Kuriantis praktikas – Arūnas Eimulis, kino režisierius.
Kuruojanti mokytoja – Jūratė Kadagienė, muzikos mokytoja. 
Projekto dalyviai – gimnazijos I–III klasių 26 moksleiviai, kurių amžius 15–17 metų.
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 Bendras darbas vienija
Klaipėdos Baltijos gimnazijos I–III klasėse egzistuojančios problemos – moki-
nių motyvacijos stoka mokytis meninių ir technologinių dalykų – buvo esminis 
akstinas, stumtelėjęs mokyklą sudalyvauti „Kūrybinių partnerysčių“ projekte.  

Tikslinę mokinių grupę sudarė moksleiviai iš skirtingų įvairių lygių klasių, tad 
pirma reikėjo išsiaiškinti jų tikslus ir poreikius šiame projekte. Tai pirmo su-
sitikimo metu puikiai organizavo kūrybos agentas Liudas Andrikis. Keletas 
žaidimų pakaitomis su kūrybinėmis užduotimis pažadino mokinių kūrybiš-
kumą bei išgrynino projekto tyrinėjimo sritį – nutarta tyrinėti, kaip pagerinti 
mokyklos bendruomenės santykius.

Susitikimų metu dalyviai pasinerdavo į veiklas, ugdančias vaizduotę bei ska-
tinančias kūrybiškumą, pavyzdžiui, mokiniai ir mokytojai, pasiskirstę į tris gru-
pes, turėjo sukurti istoriją apie pasirinktą daiktą. Taip gimė trys puikūs pasa-
kojimai: „Žuvėdros iškamša“, „Kaukolės istorija“ ir „Vikingų varpelis“. Diskusijos 
mokiniams ir mokytojams padėjo suprasti vieniems kitus bei suformuluoti 
bendrą projekto idėją – reikia kurti kino filmą. Ne bet kokį filmą, o tokį, kuris 
pastūmėtų projekto dalyvius artimiau bendrauti ir bendradarbiauti. 

 Siaubo filmas, arba kaip išreikšti save
Kino filmo kūrimas prasidėjo pagrindinės idėjos ir scenarijaus apmąstymu, 
o tai reikalavo bendrų suvienytų pastangų. Po ilgų dvejonių sutarta, jog bus 
kuriamas įtempto siužeto, siaubo elementų kupinas filmas „Košmaras moky-

kloje“. Sumanyto filmo kulminacija turėtų nustebinti kiekvieną – tiek jauną, 
tiek vyresnį žiūrovą.

Be abejonės, filmo idėjos kūrimas, scenarijaus rašymas – labai svarbus, tačiau 
tik pradinis etapas. Tolesniam darbui reikėjo žinių ir išmanymo, profesionalų 
patirties ir patarimų. Tam į mokyklą atvyko kūrybos praktikas kino režisierius 
Arūnas Eimulis. Jis pasidalijo nepakartojama patirtimi. Arūnas padėjo projek-
to dalyviams suprasti, kaip kuriamas filmas, įrašomi jo garso takeliai. Taigi po 
teorinių pastabų prasidėjo filmavimas. 

Filmavimo metu visi buvo pasiskirstę užduotimis ir darbais. Moksleiviai rūpino-
si specialiaisiais efektais ir rekvizitu, siekdami dramatiškumo, filmavimo vietas 
šlakstė „krauju“, mėgino pademonstruoti savo aktorinius gebėjimus. Kiekvienas 
į savo užduotį žvelgė labai atsakingai, nes nuo jų pačių priklausė, kaip pavyks ir 
kas iš to išeis. Rezultatas buvo džiuginantis ir net pranoko lūkesčius – projekto 
metu sukurtas filmukas dalyvavo 54-ajame respublikiniame mėgėjiškų filmų 
festivalyje ir laimėjo I vietą. Bet svarbiausia tai, kad mokiniai išmoko efektyviai 
dirbti komandoje, kiekvienas galė-
jo pasireikšti įsijausdamas į norimą 
amplua, t. y. atsiskleidė individuali 
vaizduotė ir kūrybiškumas.

 Mokėsi kiekvienas
Projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai prisipažino, jog vykdyta veikla kie-
kvienam padėjo iš naujo pažinti mokymo(si) procesą, pasitelkiant indivi-
dualų kūrybiškumą, kitaip tariant, išreiškus save, pažvelgti į mokymąsi kitu 
kampu. Net ir tie moksleiviai, kurie iki projekto turėjo bendravimo, elgesio, 
mokymosi problemų, „Kūrybinių partnerysčių“ programoje atsiskleidė ir pa-
rodė kitą – kūrybišką, unikalią – savo asmenybės pusę.

Moksleivių sukurtas filmas įrodė jų kūrybingumą, atskleidė gebėjimus, pa-
skatino imtis naujų veiklų, bendrauti ir bendradarbiauti. Projektas padėjo 

„Kūrybiškumas – žaidimas ir tyrinėjimas. Gal 
netgi tiktų šių žodžių samplaika: žaidžiantis tyri-
nėjimas. Kartu tai, žinoma, domėjimasis kažkuo“.

Kūrybos agentas Liudas Andrikis

„Kas yra kūrybiškumas? Tai gebėjimas adaptuotis prie situacijų... kūrybiškai. Pavyzdžiui, 
„Kūrybinių partnerysčių“ projekto metu dirbau ir su Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos 
penktokais, kūrėme trumpo metro filmukus. Vienas berniukas norėjo roboto kostiumo. Vietoje 
to, kad jis apsikarstytų blizgiu metalu, radome originalią alternatyvą – panaudoti foliją“.

Kuriantis praktikas Arūnas Eimulis
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suprasti, kad mokykloje būtina sudaryti sąlygas moksleivių kūrybingumui 
pasireikšti, nes tuomet atsiskleidžia užslėpti talentai, o komandinis darbas 
kuria geresnius tarpusavio santykius, skatina bendruomeniškumą.

Projekto metu įgytą patirtį mokytojai žada taikyti įvairių pamokų metu bei 
ieškoti naujo požiūrio į visą mokymosi procesą. Moksleiviai įgijo pasitikėjimo 
savimi, išsiugdė tolerancijos, kito supratimo jausmą, pakito jų požiūris į 
mokymąsi. Mokiniai tiesiog džiaugėsi, jog „Kūrybinių partnerysčių“ projektas 
pastūmėjo juos daugiau ir nuoširdžiau bendrauti su mokytojais bei sklan-
džiau dėstyti mintis.

IŠBANDYTI RECEPTAI

 „Skalė“. Šiam pratimui reikia vietos, kurioje būtų galima sukurti skalę, matuo-
jančią dalyvių nuomonę ar jausmą. Vieną kraštą paskelbkite „labai pritariančiu“, 
kitą – „visiškai nepritariančiu“. Galima pasiruošti juostą, per kurios ilgį sustotų 
žmonės. Kitas variantas – pasidaryti ryškius pliuso, minuso ir nulio ženklus, ku-
riuos galima padėti ant grindų ar pakabinti ant sienos. Atskaitos taškais galima 
įvardyti ir tiesiog priešingas klasės ar koridoriaus sienas. Dalyvių paprašoma at-
sistoti toje skalės vietoje, kuri parodo jų sutikimą arba nesutikimą su pasakytu 
teiginiu, stengiantis atrasti ir tarpines pozicijas, atitinkančias pritarimo laipsnį. 
Naudinga pradėti nuo paprastų, žaismingų klausimų ir judėti sudėtingesnių 
link. Būtinai paklauskite pasirinktų dalyvių, kodėl jie stovi būtent toje vietoje. Šis 
pratimas naudingas tiriant klasės narių savijautą ir nuomonę įvairiais klausimais, 
galima naudoti įsivertinimo ir vertinimo (pvz., pamokos įvertinimas) tikslu. 

Menas vienija 
„TeKaNTis vaNduo“
Prienų rajono Jiezno gimnazija

Kūrybos agentė – Ieva Kazlauskienė, kūrybinių projektų vadovė. 
Kurianti praktikė – Loreta Liausaitė, teatro režisierė. 
Kuruojanti mokytoja – Jolita Stačiokaitė, anglų kalbos mokytoja.
Projekto dalyviai – 18 aštuntokų, kurių amžius 14–15 metų.

„Svarbiausia tai, kad mokiniai matė, jog jų idėjos, nuomonė buvo labai svarbi. Nebuvo „primeta-
mos“ mokytojų idėjos ar siūlymai. Pats projektas skyrėsi nuo kitų tuo, kad jame visa veikla orientuota 
į mokinių kūrybinių galių sužadinimą, socialinių kompetencijų ugdymą, dėl to gerėja ir mokymosi 
motyvacija. Mokiniai ir mokytojai bendradarbiaudami vieni kitus pažino kitu kampu. Ne veltui ir 
projekto pavadinimas toks!“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Račkauskienė 
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 Pirmasis kūrybos agentės vizitas 
Mokinių socialinių įgūdžių ir mokymosi motyvacijos trūkumas, nedarnūs tar-
pusavio santykiai – šios problemos pastūmėjo Jiezno gimnazijos bendruo-
menę įsitraukti į „Kūrybinių partnerysčių“ projektą. Nuspręsta, kad projekte 
dalyvaus klasė, išsiskirianti akivaizdžiu moksleivių „susiskaldymu“.

Pirmasis susitikimas su kūrybos agente Ieva Kazlauskiene buvo pažintinis. 
Sulaukusi mokytojų bendruomenės ir gimnazijos administracijos palaikymo, 
kūrybos agentė Ieva galėjo drąsiau žengti į pirmąjį susitikimą su jaunaisiais 
projekto dalyviais – 8 klasės moksleiviais bei dramos studijos „Dėlionė“ na-
riais. Šio susitikimo metu projekto dalyviai atliko Ievos pateiktas užduotis ir 
aiškinosi, kas yra kūrybiškumas bei partnerystė. 

 Bendravimo barjerai griūva
Projektui įsibėgėjant, dramos studijos artistai ir jų vadovė Irma Aleksienė 
pakvietė projekto dalyvius į „Dėlionės“ organizuojamą ir jau tradicija tapusį 
„Blynadienį“. Jo metu prie gardžiai garuojančių blynų buvo aptartas projek-
tas – kūrybinė veikla, bendravimo sunkumai ir kiti iššūkiai. Diskutuojant pa-
aiškėjo, kad vaikai vis tik nėra draugiški – mažai bendrauja ir pykstasi vieni 
su kitais, dažnai tyčiojasi ne tik iš bendraamžių, bet ir iš mokytojų. Kūrybos 
agentė Ieva pastebėjo, kad patyčių problema yra skausminga visose Lietuvos 
mokyklose. 

Projekto užsiėmimams buvo parinktos veiklos, kurių metu mokiniai nagrinė-
jo ir patys vertino savo teises bei pareigas. Prie projekto dalyvių prisijungė ir 
kurianti praktikė – teatro režisierė Loreta Liausaitė. Ji stengėsi užmegzti glau-
dų kontaktą su mokiniais, todėl kiekvienas užsiėmimas prasidėdavo nuo 
pokalbių susėdus ratu, kuriant saugią, pasitikėjimu grįstą aplinką. Iš pradžių 
dalis vaikų vengė tokio buvimo rate, nepasitikėjo vieni kitais, dažnai laidė 
kandžias replikas ar atvirai tyčiojosi. Pamažu šie iššūkiai buvo įveikti.

 Spektaklis – ne tik vaidyba
Jiezno gimnazijoje nuspręsta statyti spektaklį „Romeo ir Džiuljeta“. Norėta 
projektą susieti su literatūros pamokomis. Šis V. Šekspyro kūrinys yra 8 kla-
sės privalomos skaityti literatūros dalis. Be to, jame išryškinamos paaugliams 
labai aktualios temos – šeimų nesantaikos, tolerancijos nebuvimo, patyčių, 
paniekos, o svarbiausia – meilės ir pasiaukojimo. Tai turėjo padėti mokiniams 
susieti savo emocijas su kūriniu ir išmokti jas analizuoti.

Ruošiantis spektakliui buvo skaitomos reikšmingiausios kūrinio ištraukos. 
Kūrybos agentė Ieva pripažino, jog buvo kiek nustebinta to, kad dalis aštun-
tokų dar sunkiai, neraiškiai skaitė, dažnas nesuvokė teksto, negalėjo atpažinti 
kūrinio problematikos. Kartu su literatūros mokytoja buvo peržiūrėtos ir at-
rinktos svarbiausios kūrinio ištraukos. Nutarta daugiau laiko skirti aptarimams. 
Remiantis kūrinio temų nagrinėjimu su aštuntokais buvo diskutuojama ir apie 
bendrąsias vertybes, šeimą, ištikimybę, meilę, nesantaiką, išdavystę.

Dažnai užsiėmimuose temos nagrinėjimas nukrypdavo į moksleivių asmeninių 
patirčių aptarimą, situacijų analizę. Šių užsiėmimų metu pastebėta, kaip vaikai 
vis labiau atsiveria, labiau pasitikėdami atskleidžia savo jausmus, pradeda dirbti 
mažomis grupelėmis, po truputį mokosi toleruoti vienas kito savitumą. 

Nagrinėtas ne tik kūrinys, bet ir pati epocha, kurioje vyksta veiksmas. 
Vaidindami pasirinktus epizodus mokiniai mokėsi ne tik aktorystės meno, bet 
ir to, ko jiems patiems trūko, – pozityvaus bendravimo ir komandinio darbo.

Įgyvendinant projektą, teatro meną integruojant į pamokų turinį buvo su-
jungti ir įtraukti skirtingi mokomieji dalykai. V. Šekspyro kūrinį, jo siužetą ir 
veikėjų charakterius mokiniai analizavo per lietuvių kalbos pamokas. Istorijos 
ir fizikos pamokų metu aštuntokai ruošė pristatymus apie renesanso epo-
chos architektūrą, dailę ir mokslinius atradimus, akcentuodami šių atradimų 
įtaką teatro kaitai. Technologijų pamokų metu kartu su mokytoja buvo ku-
riami spektaklio kostiumai ir kaukės.

„Mane labai nustebino vaikai, kurie dažnai buvo vertinami kaip neperspektyvūs, nemotyvuo-
ti, sutrikusio elgesio, tačiau organizuojant ir filmuojant užsiėmimus ilgainiui atsiskleidė kaip 
gilius jausmus ir vertybių krizę visuomenėje išgyvenantys jaunuoliai“.

Kūrybos agentė Ieva Kazlauskienė

„Beveik kiekvienas kuriančių praktikų užsiėmimas prasidėdavo ankstesnės filmuotos veiklos 
demonstravimu ir aptarimu. Tai buvo galimybė į procesą ir jo dalyvius pažvelgti iš šalies. Be 
to, operatorius buvo profesionalas, todėl kiekvienas filmukas buvo ne šiaip sau įvykių fiksaci-
ja, bet ir šiek tiek meninis kūrinys“.

Kuruojanti mokytoja Jolita Stačiokaitė  
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Projekto metu daug dėmesio buvo skiriama pastangoms sukurti mokslei-
viams saugią, pasitikėjimu grįstą aplinką – sėdėjimas ratu, asmeninis dėme-
sys, paskatinimas, mokymasis drauge išklausyti ir gerbti kiekvieno nuomonę. 
Bendrai veiklai visos grupės sutarimas buvo būtinas. Kūrybiniuose užsiėmi-
muose darbas vykdavo irgi grupėmis. Aštuntokai kūrė dekoracijas spekta-
kliui, skaitė ir aptarinėjo pjesės tekstus, mokėsi aktorystės. Baigiamajame 
renginyje mokyklos aktų salėje į sceną lipo drąsiausieji. 

 Pasikeitęs požiūris
Projekto pradžioje buvo galima išgirsti maištingų paauglių murmesių, esą 
visa tai ne pamoka ir nėra naudinga. Vis dėlto vykdant projektą moksleivių 
požiūris keitėsi. O projektui besibaigiant kritiškos replikos išgaravo, kaip ir 
nenorą dirbti išreiškiantys dūsavimai. Artėjant projekto pabaigai aiškėjo, jog 
daliai aštuntokų užsiėmimai leido pajusti savo vertę. Jie džiaugėsi sulaukę 
dėmesio ir tai labai vertino. Pasak mokytojų, padidėjo mokinių susidomėji-
mas mokymosi procesu, jie ilgiau išlaiko dėmesį pamokoje. Be to, tapo akty-
vesni ir draugiškesni bendraudami tarpusavyje. 

IŠBANDYTI RECEPTAI 

  „Idėjų laivai“ – tai refleksyvus ir empatiją ugdantis žaidimas, paremtas 
„laivų mūšio“ žaidimo principu. Tik užuot išdėstę savo laivus langelių „jūro-
je“ žaidėjai turi juos paslėpti savo idėjose, atsakančiose į tam tikrą klausi-
mą ar temą. Šis žaidimas žaidžiamas poromis. Iš pradžių kiekvienas dalyvis 
kairėje lapo pusėje surašo savo atsakymus į mokytojo užduotus klausimus 
(pvz.: kokia tavo mėgstamiausia pamoka? Ką naujo sužinojai projekto metu? 
Kokia įsimintiniausia akimirka, patirta mokykloje?). Šie atsakymai bus moki-
nio „laivai“. Po to dešinėje to paties lapo pusėje mokinys turi surašyti spėji-
mus – jo manymu, galimus oponento atsakymus. Tai padarę žaidėjai vienas 
kito paeiliui klausinėja ir tikrina, ar atspėjo užrašytą mintį. Atspėtos idėjos 
pažymimos kaip „paskandinti laivai“. Daugiau idėjų atspėjęs žaidėjas nugali.

Šiam žaidimui galima turėti iš anksto parengtas formas su klausimais, kad 
pasiruošimas ir pati žaidimo eiga būtų paprastesni. 

Baigus žaidimą galima aptarti tai, kokie žaidėjų (tiksliau, porininkų) tarpusa-
vio panašumai, skirtumai, kokie atsakymai juos nustebino ir kodėl. Tai puikus 
metodas skatinti atvirumą, bendravimą ir supratingumą.
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 Ypatingi svečiai
Motyvacijos, elgesio, tarpusavio bendravimo problemos ir menkas savęs 
vertinimas – tai itin aktualios Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės mo-
kyklos devintokų problemos. Mokyklos administracija ir mokytojai vienbal-
siai nusprendė, kad projekte dalyvaus neseniai iš kelių klasių naujai sufor-
muotos devintos klasės moksleiviai. Išsikelti tokie dalyvavimo projekte tikslai: 
padėti mokiniams pajusti savo vertę, išmokti kūrybiškai pažvelgti į mokymo-
si procesą, skatinti bendradarbiavimą ir atkaklumą mokantis. 

Pirmojo kūrybos agentės Gitanos Pinkevičienės susitikimo su moksleiviais 
bei mokytojais metu vyko aktyvios, įtraukiančios diskusijos. Agentė Gitana 
itin domėjosi mokinių idėjomis, atidžiai jų klausėsi, kėlė kryptingus klausi-
mus, stengėsi sukurti atvirą ir pasitikėjimu grįstą bendravimą. Devintokai 
įvertino parodytą dėmesingumą ir su nekantrumu laukė tolesnių susitikimų.

 Kaip Šekspyras vienija klasę
Kiekvieno susitikimo metu betarpiškai bendraujant ir atliekant įvairias už-
duotis siekta atskleisti tiek mokinių, tiek mokytojų kūrybingumą mokymosi 
bei mokymo procese. Susitikimai suteikė naujų minčių, idėjų, padėjo ge-
riau pažinti vieniems kitus, skatino ieškoti naujų mokymo formų ir metodų. 
Agentė Gitana kiekvieno susitikimo metu aiškinosi klasės poreikius, proble-
mas, domėjosi vaikų norais, siekiais, todėl projekto metu keitėsi dar pradžio-
je numatytos veiklos.

Mokykla turėjo parengusi tris vykdomo projekto idėjas, dvi iš jų buvo su-
sijusios su etnokultūra, trečioji – sukurti filmą pagal V. Šekspyro „Hamletą“. 
Apklausa apie tai, kaip mokiniai vertina savo kūrybiškumą, smalsumą, idė-
jų inicijavimą klasėje ir atvirumą, parodė, jog moksleiviams bus sudėtinga 
kurti filmą pagal Šekspyro „Hamletą“. Todėl pasitarus su kuriančiu praktiku 
ir kuruojančia mokytoja nuspręsta gilintis į mokinių tarpusavio bendravi-
mo įgūdžius, į šį procesą įtraukiant minėto kūrinio ir V. Šekspyro kūrybos 
nagrinėjimą. 

Bendradarbiaujant su kūrybos 
agente Gitana imtasi naujų inicia-
tyvų. Susivieniję aštuonių skirtingų 
dalykų – tikybos, fizikos, dailės, isto-

„9a Klasės gyveNiMas: aTRasK save“
Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla

Kūrybos agentė – Gitana Pinkevičienė, kultūros projektų vadovė.
Kuriantis praktikas – Domas Burkauskas, žurnalistas, televizijos laidų vedėjas.
Kuruojanti mokytoja – Lina Šuliakauskienė, muzikos mokytoja. 
Dalyviai – 29 devintokai, kurių amžius 16 metų.

Menas vienija 

„Ko gero, pats didžiausias įspūdis, likęs iš pro-
jekto, yra įvykęs pokytis – po visų veiklų matai 
tą realų pokytį, na, man čia stebuklas“.

Kūrybos agentė Gitana Pinkevičienė
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rijos, muzikos, lietuvių, rusų ir anglų kalbų – mokytojai organizavo integruotą 
pamoką. Jos tikslas – išsiaiškinti, ką mokiniai žino apie renesanso epochą, ir 
suteikti jiems naujų žinių. Kiekvienas mokytojas per 3 minutes turėjo prista-
tyti devintokams svarbiausius įvykius iš savo mokomojo dalyko, kurie įvyko 
renesanso epochoje. Po to į 4 grupes susiskirstę mokiniai piešė tai, ką sužinojo 
ir kas jiems labiausiai įsiminė. Prieš pamoką ir po jos mokiniai patys įsivertino 
savo žinias apie renesansą. Laikmečio pažinimas labai padėjo nagrinėjant dra-
mą „Hamletas“ ir suvokiant kūrinyje minimus dalykus. Po šio užsiėmimo beveik 
visi mokiniai savo žinias įvertino 1–4 balais aukščiau nei prieš pamoką.

 Atrasti save padeda maži dalykai
Norint praplėsti akiratį, 9 klasės mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti apsilan-
kyti Vilniuje. Išvykos metu aplankytos istorinės senamiesčio vietos: Vilniaus 
universiteto kiemeliai, Prezidentūra, Dievo Gailestingumo šventovė, Vilniaus 
katedra ir jos Šv. Kazimiero koplyčia, Bernardinų vienuolynas. Aplankius šias 
vietas Teatro laboratorijoje „Atviras ratas“ vyko susitikimas su kuriančiu prak-
tiku, televizijos laidų ir filmų kūrėju, prodiuseriu Domu Burkausku. Domas 
pakvietė dalyvauti spektaklyje „Atviras ratas“, kurio metu aktoriai atliko au-
tobiografines improvizacijas. Šiame spektaklyje buvo paliestos paaugliams 
artimos ir jautrios temos, tad dauguma čia galėjo įžvelgti savo pačių gyveni-
mo istorijas. Daugelis mokinių spektaklyje buvo pirmą kartą ir tai jiems paliko 
neišdildomą įspūdį. 

Po spektaklio drauge su devintokais ir mokytojais galutinai pasirinktas pro-
jekto pavadinimas – „9a klasės gyvenimas: atrask save“.

Praėjus dviem savaitėms po 
išvykos į Vilnių, mokykloje 
apsilankę kūrybos agentė 
Gitana ir kuriantis praktikas 
Domas paskelbė netradicinio 
ugdymo dieną. Mokiniai akty-
viai įsitraukė į kūrybinę veiklą: 
kūrė veidrodį ir jo atspindį, 
vairavo garvežį užmerktomis 
akimis, kūrė ritminį orkestrą, 
įvairias situacijas, improviza-
vo ir aptarinėjo, reiškė savo 
mintis. Buvo užduočių, kurių 
metu mokiniams teko nuga-
lėti save ir savo baimę. 

„Mūsų misija yra ne ateiti mokyklon ir mokyti kūrybos, bet pasitelkti tai kaip įrankius priimant 
sprendimus. Plačiąja prasme, bandome parodyti kitus kampus, išeitis, kaip pasielgti situacijo-
je, kaip mokytojai gali išmokyti, o mokiniai bendrauti tarpusavyje išvengdami įžeidinėjimų“.

Kuriantis praktikas Domas Burkauskas

„Iš pradžių man buvo netikėta tai, kad to-
kiu metodu, kaip „Kūrybinės partnerystės“, 
tiesiog pasitelkiant žmones iš šalies, galima 
pakankamai aiškiai, tiksliai ir giliai identifi-
kuoti mokykloje kylančius iššūkius“.

Kūrybos agentė Gitana Pinkevičienė
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 Penki filmukai
Vykstant projektui ne visų mokinių motyvacija augo – dalis mokinių nerodė 
pastangų ir noro toliau dalyvauti projekte, todėl buvo nutarta tokiems moki-
niams leisti pasitraukti iš veiklos. Tad iš 29 mokinių projekte liko dalyvauti 16. 
Tęsę projektą devintokai atsiskleidė, jie puikiai pasiruošė filmavimui, savaran-
kiškai atliko užduotis ir namų darbus. Mokiniai refleksijos metu prasitarė, kad 
išėjus klasės lyderiams galėjo geriau susikaupti, iš jų niekas nebesityčiojo, 
jiems sekėsi kartu dirbti grupėse. Todėl toks savanoriško dalyvavimo projek-
to veiklose metodas tikrai buvo naudingas ir atnešė tik gerų pokyčių.

Kitas žingsnis – devintokai ėmėsi kurti filmus. Šios veiklos metu buvo išmok-
ta klausytis, pasitikėti kitu, įveikti scenos baimę, mokymąsi paversti įdomia 
ir smagia veikla. Sukurti net 5 filmukai: „Mokytis klausyti“, „Mokytis pasitikėti“, 
„Mokytis įdomiai“, „Mokytis smagiai“ ir „Mokytis būti atviram“. Filmavimo pro-
ceso metu mokiniai galėjo pasijusti kaip tikri teatro aktoriai ir vaidinti spek-
takliuose. Visiems projekte dalyvavusiems moksleiviams netikėtu atradimu 
tapo miesto biblioteka, kurioje, paaiškėjo, galima rasti ne tik knygų, bet ir 
įvairių naudingų technikos prietaisų. Užsiėmimų metu bibliotekoje devin-
tokai išbandė, kaip kurti muziką, apipavidalinti kompaktinių diskų viršelius, 
matuoti pulsą ir net stebėti kardiogramą. Tai paskatino mokinius ne tik kitaip 
pažvelgti į bibliotekas, bet ir pradėti dažniau jose lankytis. 

Projekto rezultatas – penki filmai – buvo pristatytas miesto „Spindulio“ kino 
teatre, kuriame susirinko mokinių tėvai, draugai, mokytojai. Išvydę savo vai-
kus ekrane tėvai buvo maloniai nustebinti ir džiaugėsi jų vaikams suteikta 
galimybe dalyvauti „Kūrybinių partnerysčių“ projekte.

 Svarbiausia – pasitikėjimas savimi ir geranoriškumas
Projekto rezultatas – vidiniai mokinių pokyčiai: iki tol buvę uždari, nepasiti-
kintys kitais moksleiviai atsiskleidė, įgavo pasitikėjimo savimi ir išdrįso vaidin-
ti scenoje. Kiekvienas susitikimas su kūrybos agente Gitana ir kuriančiu prak-
tiku Domu padėjo moksleiviams žingsnis po žingsnio geriau pažinti save ir 
klasės draugus, laisviau reikšti savo mintis.

Mokytojai ir mokiniai suprato, kad dirbant drauge nėra netinkamų klausimų 
ir blogų atsakymų, kad į klausimus atsakyti visada lengviau, kai vieni kitiems 
padeda ir būna geranoriškai nusiteikę. 

„Jeigu pats nesikeiti, aplinkui taip pat niekas nesikeičia. Kai mokytojai sako: „Mes norime, 
kad pasikeistų mokiniai, mes norime, kad mokykloje kažkas vyktų“, tai pirmiausia turi pradėti 
keistis patys. Tada pradės keistis aplinka. Kol visi bus stebėtojo vietoje – bus vertintojais ar 
kritikais, tai tikrai niekas nesikeis“.

Kūrybos agentė Gitana Pinkevičienė

IŠBANDYTI RECEPTAI

 „Mokytojas ir mokinys“. Mokiniai suskirstomi į dvi grupes: vieni – mokiniai, 
kiti – mokytojai. Mokytojams skiriamos kelios minutės pasiruošti pamokos te-
mai (duodama tam tikra informacinė medžiaga, priklausomai nuo pamokos 
temos). Po to mokiniai susodinami priešais mokytojus ir klausosi temos pa-
sakojimo. Laikas ribotas. Vėliau grupės pasikeičia vaidmenimis. „Naujiesiems“ 
mokytojams duodamas kitas tekstas. Viskas vyksta taip pat.

Po užduoties reikėtų skirti laiko refleksijai aptariant, kaip dalyviai jautėsi, kai 
buvo mokytojai, o kaip tapę mokiniais; kas buvo sunkiausia būnant mokyto-
ju / mokiniu. Šitaip analizuojama, ką reiškia būti mokytoju ir mokiniu. Paprastai 
savo kailiu įvertinę mokytojo vaidmenį mokiniai labiau nori likti mokiniais.

 Pasitikėjimo pratimas. Mokiniai suskirstomi po du. Geriau, kai jie tiesiog 
suporuojami atsitiktinai. Vienam poros nariui užrišamos akys, o kitas yra ve-
dlys. Šis turi vedžioti „nematantįjį“ po mokyklą, gatvę ar kur kitur. Vedlys turi 
labai aiškiai viską pasakoti: kur einama, kada kelti koją, kad priešais laiptai, da-
bar jais lipama, o dabar jau nebe. Vėliau porininkai apsikeičia vietomis. Tokiu 
būdu skatinamas mokinių pasitikėjimas. 

Po pratimo aptariama, kaip dalyviai jautėsi, kas buvo sunkiausia, kas padėjo 
įveikti kelią.
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matematika, 
fizika, 
dailė, 

technologijos

vaizduotę ir orientaciją 
ugdantys žaidimai, 
darbas grupėje 

(bendravimas ir 
bendradarbiavimas), 

individualus darbas, 
saviraišką 
lavinantys piešiniai, 
interviu, ekskursija, 
maketavimas, 

pateikčių rengimas, 
filmavimas, 

fotografavimas, 
staliaus darbai

atkaklumas, 
bendradarbiavimas 

Kaip tyrinėjant ir kuriant mokyklos 
erdvę ugdyti mokinių ir mokytojų 

bendradarbiavimą? 

Ugdymo 
turinys

Kūrybos 
procesas

Kūrybiniai 
gebėjimai  

IššūkIs 

 Pirmas blynas neprisvilęs
Maža mokykla, kurios klasėse yra vidutiniškai po 7 mokinius, planavo kūry-
biško mokymosi projekto metu gerinti bendruomenės santykius ir mokytis 
bendradarbiaujant. Tad nuspręsta, kad projektas turės didesnį poveikį, jei 
bus sudaryta mišri grupė iš skirtingų klasių ir įvairaus amžiaus atstovų. 

Pirmasis susitikimas su kūrybos agente Daiva Ivanauskaite buvo skirtas su-
sipažinti ir išsiaiškinti, ko abi pusės tikisi iš šio „Kūrybinių partnerysčių“ pro-
jekto. Moksleiviai ir mokytojai parodė savo išmonę prisistatydami: grupė 
moksleivių mokyklą pavaizdavo kaip žmogų. Po to vyko pokalbiai, žaidimai ir 
kitos užduotys. Visi šie užsiėmimai padėjo turiningai praleisti dieną, sužinoti 
daugiau apie save ir draugus. 

Kūrėjai dirbo ir su mokytojais, ir su mokiniais. Jie kiekvienos kūrybiško moky-
mosi sesijos metu stengėsi sukurti fizines ir emocines sąlygas, kad visi dalyviai 
gerai jaustųsi, norėtų ir galėtų išsakyti savo nuomonę, būtų išgirsti. Mokiniai 
kūrė „Jausmų vandenyną“, kuriame lyg tikri jūrų vilkai plukdė iškirptus laivelius 
į vieną iš septynių pasirinktą salą. Šis metodas moksleiviams padėjo įvertinti 
savo jausmus, pasidalyti jais su kitais. Bendravimą ir supratimą ugdė lipdydami 
molines dovanėles, kurios padėjo tyrinėti ir saviraiškos galimybes. Vėliau šios 
dovanėlės buvo dovanojamos šalia stovinčiam draugui. Taip nuosekliai ir len-
gvai buvo tirpdomi mokinių ir mokytojų bendravimo barjerai.

Norint stiprinti mokyklos bendruomenės pozityvumą ir bendradarbiavi-
mą, reikėjo išsiaiškinti, kaip tai padaryti. Tiriamieji žaidimai ir individualūs 
pokalbiai, bendri aptarimai padėjo rasti atsakymą. Pasiūlymai pasipylė tarsi 
iš gausybės rago: sveikatos, saugumo, aplinkos, elgesio valdymo, požiūrių, 
žmonių, bendruomenės veiklos tematikos. Mokytojai ir mokiniai kartu su kū-
rybos agente aptarė kiekvieną iš jų. Kūrybinio proceso metu imtasi tyrinėti 

naujos erdvės 
„eRdvė iR saNTyKiai:  

KuRiu iR MoKausi gRuPėje“
Kučiūnų pagrindinė mokykla

Kūrybos agentė – Daiva Ivanauskaitė, kino scenaristė, prodiuserė.
Kuriantis praktikas – Marius Bliujus, architektas. 
Kuruojanti mokytoja – Lina Pileckienė, lietuvių kalbos mokytoja. 
Projekto dalyviai – 5–10 klasių 24 moksleiviai, kurių amžius 10–16 metų.  

„Geras mokymosi procesas yra tada, kai jame visi dalyvauja. „Kūrybinių partnerysčių“ metu tai 
vyko: kiekvienas turėjo įsitraukti – tuomet rezultatas buvo akivaizdus. O kai kas nors atsiskirdavo 
nuo grupės – darbai griūdavo. Tokiais atvejais išlįsdavo konfliktai, tačiau skatinome atvirauti. 
Mokyklose pastebėjau, kad mokytojai, įsikibę į ministerijos patvirtintus programos nuostatus, 
mokinių įsiterpimus laiko išsišokimais. Tai stipri saviapgaulė. Juk mokiniai neklauso pedagogų 
ne šiaip sau, jie yra jautrūs aplinkai ir įvairiai reaguoja į kiekvieną išraišką. Kai mokytojas igno-
ruoja moksleivius, atsiranda puiki terpė konfliktams“.

Kuriantis praktikas Marius Bliujus
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fizinę ir emocinę mokyklos aplinką. Nusprendus, kad bendras realus mokinių 
bei mokytojų darbas padės suvienyti ir įtraukti ne tik mokyklos, bet ir kaimo 
bendruomenę, pasirinkta lauko klasės įrengimo veikla.

 

 „Vieta, kur gera mokytis“
Projekte kartu dirbo mokiniai, mokytojai, kūrybos agentė Daiva Ivanauskaitė, 
kuriantis praktikas Marius Bliujus su architektų komanda iš VšĮ Architektūros 
fondo. Šis fondas padėjo suplanuoti edukacines-kūrybines ir architektūrines 
projekto veiklas. Pirmojo susitikimo su kuriančiaisiais praktikais metu moki-
niai bei mokytojai buvo paskatinti atkreipti dėmesį į aplinkos, kurioje mo-
komasi, kokybę ir ją lemiančius veiksnius: šviesą, spalvas, šilumą ir kt. Tema 
plačiau išrutuliota bendro pobūdžio teorinėje pamokoje. Vėliau prasidėjo 
praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai daug bendravo, diskutavo, kūrė 
norimas įgyvendinti mokyklos erdvės vizijas. Galiausiai buvo nuspręsta orga-
nizuoti dirbtuves ir įrengti „Vietą, kur gera mokytis“ – lauko klasę. 

Visos projekto veiklos buvo planuojamos itin detaliai. Be to, reikėjo įsitikinti, 
kad komandos nariai žvelgia viena kryptimi ir kad jų idėjos yra suderinamos. 
Mokiniai neišvengė ir namų darbų. Jie turėjo iš namų atnešti įvairių buitinių 
atliekų, iš kurių būtų galima sukurti edukacinės erdvės maketą. Kad „Vieta, 
kurioje gera mokytis“ būtų tikrai ta vieta ir patiktų visiems, buvo kuriamas jos 
eskizas. Kiekvienas moksleivis pateikė savo viziją.

Procesas truko ilgai, bet galimybė pasijusti lygiateisiais jaunaisiais projektuotojais 
buvo didžiausias atlygis vaikams. Panaudodami buitines atliekas maketams kurti, 
moksleiviai mokėsi, kaip galima prisidėti mažinant aplinkos taršą. Projektuodami 
savo būsimą „Vietą, kurioje gera mokytis“, mokiniai mokėsi ne tik realiai suvokti er-
dvę, bet ir svajoti, ugdyti vaizduotę. Mokiniai ir mokytojai suprato, kad kūrybinės 
veiklos metu galima mokytis bendrauti ir bendradarbiauti. 

Kūrybinės dirbtuvės neapsiribojo eskizo kūrimu. Kitas siekis – įtraukti ir pa-
skatinti bendrai veiklai platesnę mokyklos bendruomenę. Nutarta mokyklo-
je įrengti „Minčių sieną“, skirtą mokyklos bendruomenės narių, tėvų ir svečių 
pastaboms apie tai, kas mokykloje turėtų keistis, kas turėtų likti, būti pagra-
žinta ar sukurta naujai. „Minčių siena“ buvo naujas būdas kiekvienam pasisa-
kyti, mokytis prisiimti atsakomybę, pakviesti prisidėti priimant sprendimus.

 Architekto darbas iš arčiau
Norėdama, kad mokiniai geriau suprastų, ką reiškia sukurti vietą, kurioje gera 
mokytis, kūrybos agentė įtraukė į veiklą realias gyvenimiškas situacijas ir nu-
tarė projekto dalyvius supažindinti su įvairiais architektūros aspektais: vaikai 
apsilankė architekto Rolando Paleko studijoje ir pastatytoje, tačiau dar ne-
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įrengtoje naujojoje Vilniaus universiteto bibliotekoje. Architektas Rolandas 
Palekas pasakojo mokiniams apskritai apie architektūrą bei supažindino juos 
su savo darbo ypatumais. Paaiškėjo, kad architekto darbas yra labai įdomus, 
nors ir reikalauja didžiulio atidumo, tikslumo. Mokiniai smalsiai apžiūrinė-
jo studijos sienas, nukabinėtas įvairiais brėžiniais ir maketais. Vertingiausia 
buvo tai, kad ekskursija virto praktiniu patyrimu.

Mokiniams buvo suteikta galimybė patiems išbandyti savo jėgas šioje 
srityje – jaunieji architektai brėžinyje vaizdavo savo mokyklos pastatą, stadi-
oną, katilinę ir kitus mokyklos teritorijoje esančius statinius. Praktinio darbo 
metu mokiniai įgijo žinių apie mastelį, architektūrinių projektavimo ir ma-
ketavimo įgūdžių. Eidami per didžiules dar neįrengtos trijų korpusų Vilniaus 
universiteto bibliotekos sales, mokiniai aikčiojo iš susižavėjimo ir nuostabos. 
Po ekskursijos mokiniai dar ilgai džiūgavo, dalijosi įspūdžiais ir patirtimis bei 
nauju suvokimu apie architekto darbą.

 Suvienijantis darbas: žemdirbystė ir meistravimas 
Praėjus kiek laiko po įsimintinos ir visiems itin patikusios ekskursijos, į Kučiūnų 
pagrindinę mokyklą užsuko nemažas būrys svečių: be jau pažįstamų archi-
tekto Rolando Paleko, kūrybos agentės Daivos ir kuriančių praktikų, atvyko 
Alytaus profesinio rengimo centro stalių ir baldžių specialybių dėstytojai. Jie 
sutiko įsitraukti į gamybinį projekto etapą.

Projekto metu mokytojai įsitikino refleksijų nauda – kaip svarbu aptarti, pa-
sidalyti mintimis, jausmais. Refleksijos buvo nuolatinis mokymosi palydovas, 
padedantis judėti viena kryptimi: dalyviai dalijosi įspūdžiais iš ekskursijų 
po gimtąjį kaimą, architekto Rolando Paleko studiją, biblioteką, apžvelgė 
vykdytų tyrimų ir apklausų rezultatus, užsiėmimų metu atliktus darbus, 
diskutavo apie būsimą bendravimo vietą.

Po ilgų svarstymų ir ieškojimų išaiškėjo, kad bendravimui tinkamiausia vie-
ta – šalia mokyklos esantis nedidelis pušynėlis. Sumąstyta šiai vietai paga-
minti apie 50 mobilių „Raumlabor Generator“ kėdučių. Pačių pasirinktos ir 
drauge gamintos kėdės telks mokyklos bendruomenę, čia norėsis sustoti, 
prisėsti ir pabendrauti, o esant geram orui, tiks ir vietoje mokyklos suolų.

Toliau laukė bendravimo erdvės kūrimas. Bendru darbu buvo siekiama 
ugdyti pasitikėjimą, toleranciją, skatinti bendradarbiavimą ir atsakomybę. 

Mokiniai turėjo patys paruošti žemę sėjai, pasėti žolę bei uždengti ją plėvele 
nuo paukščių. Svarbus žaismingas momentas – kiekvienas gavo priešingą 
savo elgesiui vaidmenį, pvz.: mėgstantieji daug kalbėti atliko „tyliojo darbi-
ninko“ vaidmenį, tyleniai – vadovo. Buvo ir teigiamo skatintojo, racionalaus 
ūkvedžio bei stebėtojo / vertintojo vaidmenys. Persikūnijimas į kitokius vai-
dmenis padėjo geriau suprasti kito žmogaus poziciją ir asmenybę.

Po fiziškai nelengvų dienos darbų vyko jau įprastine tapusi refleksija. Mokiniai 
dalijosi įspūdžiais, kaip jiems sekėsi: kas pavyko, su kokiomis problemomis 
susidūrė, ką buvo sunku įgyvendinti. Paaiškėjo, jog sunkiausia buvo „tylie-
siems darbininkams“ tylėti. Nieko nuostabaus – juk šis vaidmuo buvo patikė-
tas tiems, kurie mėgsta būti garsūs ir matomi. Refleksija padėjo įsisąmoninti, 
kas ir kodėl vyko, asmeniškai suvokti savo indėlį ir išmokimą.

Kitas tris dienas moksleiviai gamino mobilias lauko kėdutes, skirtas mo-
kymosi ir bendradarbiavimo vietai. Mokiniai buvo sužavėti, kad patys gali 
konstruoti, naudotis moderniais gręžtuvais, suktuvais ir kitais toli gražu ne-
vaikiškais įrankiais. Dirbo visi. Ne vienam mokiniui tai buvo geriausios dienos 
mokykloje. Tarsi tikri meistrai jie mokė vieni kitus, kaip teisingai atlikti pati-
kėtus darbus.   

 Padėkos šventė 
Baigiamasis akordas mokykloje nuskambėjo gegužės 31 dieną. Tądien vyko 
jau tradicine tapusi Padėkos šventė, kurios metu apžvelgiami ir įvertinami 
mokslo metų pasiekimai. 2011–2012 mokslo metų Padėkos šventės pagrin-
diniu akcentu tapo „Kūrybinių partnerysčių“ projektas. Šventėje apsilankė 
daug garbingų svečių, skambėjo moksleivių dainos, aidėjo gitarų melodijos, 
visus savo šokiu sužavėjo pradinių klasių „piratai“.

Projekto dalyviai nepagailėjo išmonės pristatydami savo įspūdžius, pasieki-
mus bei patirtį, įgytą vykdant projektą. Sukurtas pasakojimas apie tai, kas 

„Šį pavasarį su „Kūrybinių partnerysčių“ praktikais architektais iš Architektūros fondo suvokėme, 
kad kūrybiniame procese yra kūrybinės vienatvės ir bendruomeninis etapai, kai bendruomenė 
padeda išgryninti idėją ir ją įgyvendinti“.

Kūrybos agentė Daiva Ivanauskaitė
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nuveikta per pusmetį, kaip jaustasi, ko siekta ir ko išmokta, su kokiais iššūkiais 
susidurta. Vėliau mokyklos teritorijoje buvo užkasti „lobiai“, kuriuos radus ir 
atlikus tam tikras užduotis buvo iššifruota projekto mintis: „Visi kartu kūry-
bingai bendradarbiaudami stengiamės padėti vieni kitiems rasti geriausius 
būdus dirbti kartu. Tam reikia išmokti kalbėti ir girdėti.“

 Mokiniai ir mokytojai džiaugiasi išmokę  
bendradarbiauti
Projekte dalyvavę Kučiūnų pagrindinės mokyklos 5–10 klasių mokiniai bei jų 
mokytojai sustiprino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Jie išmoko 
dirbti grupėse, tapo gerokai kūrybingesni, savarankiškesni, įgavo daugiau 
drąsos ir pasitikėjimo savimi, mokėsi vertinti kitus ir įsivertinti. Mokyklos pu-
šynėlyje įkurtoje bendravimo vietoje, kur pastatyta 50 mobilių kėdžių, bus 
vykdomos įvairios veiklos, dar labiau skatinsiančios kūrybiškumą.

Mokiniai neslėpė, kad jiems labai patiko kūrybos agentės Daivos 
Ivanauskaitės vedami užsiėmimai. Jai pavyko sukurti atviras pasitikėjimui ir 
bendradarbiavimui erdves, kuriose mokiniai galėjo laisvai reikšti savo mintis, 
idėjas. Mokyklos bendruomenei padarė įspūdį tai, jog kūrybos agentė išklau-
sė ir mokytojus, ir mokinius, kad visi drauge galėtų iškelti mokyklai aktualią 
tyrinėjimo sritį, suplanuotų ir pasirengtų įgyvendinti kūrybiško mokymosi 
projektą. Padedant kūrėjams mokiniai stengėsi atskleisti savo kūrybingumą, 
mokytojai bendradarbiavo, eksperimentavo ir ieškojo rūpimų atsakymų, o 
mokykla siekė plačiau taikyti kūrybiško mokymosi metodus. 

IŠBANDYTI RECEPTAI 

 „Mokykla – žmogus“ – mokiniai piešia mokyklą kaip žmogų. Jie savaran-
kiškai vaizduoja mokyklos lytį, amžių, išvaizdą, pomėgius, aprangą ir pan. 
Tokia užduotis betarpiškai leidžia atsiskleisti moksleivių fantazijai ir kūrybiš-
kumui. Be to, leidžia pamatyti mokyklą mokinio akimis, pasidalyti mintimis ir 
jausmais apie mokyklą.

Po užduoties aptariama, kaip sekėsi, kaip dalyviai jautėsi, kas buvo sun-
kiausia.

 „Jausmų vandenynas“ – nupiešiamas žemėlapis su septyniomis salomis: 
Džiaugsmo, Liūdesio, Baimės, Laimės, Pasitikėjimo, Saugumo ir Draugystės. 
Šias salas stilizuoja patys moksleiviai. Vėliau pagaminami laiveliai, kurį kie-
kvienas nuplukdo į jam aktualią salą, t. y. prie jausmo, kuris šiuo metu jau-
čiamas. Taip mokiniai skatinami analizuoti savo jausmus, įsigilinti į save bei 
atsiverti kitiems.

Atlikus pratimą skiriama laiko refleksijai, aptariami patiriami jausmai, kaip 
juos atpažinti, gal kažkas iš dalyvių norės pasidalyti, kaip jaučiasi. 

„Įvairios veiklos mokinius skatino labiau pasitikėti savimi, jie darėsi draugiškesni, komuni-
kabilesni, buvo pratinami vertinti ir įsivertinti. Ypač iniciatyviai buvo atliekami namų dar-
bai: imami bendruomenės narių interviu, mokyklos bendruomenei ir svečiams pristatomos 
grupių užduotys“.

Kuruojanti mokytoja Lina Pileckienė 

„Kūrybiškumo pamatas yra drąsa būti savimi, nuolat tyrinėti save ir aplinką. O po to noras 
tuo dalytis, pasirinkus išraiškos formą. Man tai yra drąsa ir leidimas sau išreikšti, apipavi-
dalinti, įprasminti savo buvimą. Kūryba – tai atviras susidūrimas su savimi stebint aplin-
kiniams“.

Kūrybos agentė Daiva Ivanauskaitė
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lietuvių kalba, 
matematika, 

istorija, 
dailė, 

geografija 

būdvardžių žodynėlio 
sudarymas, 

edukacinių stalo 
žaidimų kūrimas, 
pokalbiai, 
anketavimas, 
refleksijos, 
žaidimai, 

darbas su klasės 
erdvėmis

atkaklumas, 
bendradarbiavimas 

Kaip kuriant mokyklos erdvę skatinti 
šeštokų smalsumą, ugdyti vaizduotę ir 

bendradarbiavimą? 

Ugdymo 
turinys

Kūrybos 
procesas

Kūrybiniai 
gebėjimai  

IššūkIs 

 Laiškas apie save
Noras išlaisvinti vaikų kūrybiškumą, bendraujant atverti kūrybines galias, ge-
riau pažinti vieniems kitus ir kurti taikią bendruomenę paskatino Sidabravo 
vidurinę mokyklą dalyvauti „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Nuspręsta, kad 
projekte dalyvaus 6 klasės mokiniai.

Kūrybos agentės Linos Užkuraitytės užduotis buvo padėti žengti šiuo ke-
liu. Jau pirmojo susitikimo metu ji ne tik apžiūrėjo mokyklos erdves, bet ir 
susipažino su mokyklos administracija, mokytojų kolektyvu, mokiniais, su-
sitiko su mokyklos kūrybiško mokymosi projekto kuratorėmis: direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Stefa Jakaitiene ir matematikos mokytoja Janina 
Gedviliene. Agentei Linai pristačius „Kūrybinių partnerysčių“ programą, ap-
tarti įvairūs projekto aspektai, diskutuota, kokios įdomesnės ir įvairesnės ug-
dymo veiklos galėtų būti taikomos ugdymo procese. 

Antrasis susitikimas buvo su projekte dalyvaujančiais mokiniais ir jų tėveliais. 
Kūrybos agentė lankėsi pamokose, stebėjo mokinių veiklą, vedė pratimus, 
įvairius žaidimus, šitaip mėgindama išsiaiškinti, kuo mokiniai domisi, kas 
jiems svarbu, kokios jų dvasinės vertybės. Mokiniams buvo skirta namų už-
duotis – parašyti kūrybos agentei Linai laišką apie save, savo svajones, apie 
tai, ko tikisi iš šio projekto, ką norėtų pakeisti savo aplinkoje, kad tarpusavio 
bendravimas būtų pozityvesnis. 

 Žaidimai ir praktinė veikla įkvepia 
Trečiojo susitikimo metu mokiniai atliko kūrybines užduotis, kurios skatino 
atsiskleisti net ir tyliausią, norintį likti nepastebėtu ar mažiau motyvuotą mo-
kinį. Moksleiviai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti grupėse, stebėti ir iš-
klausyti vieni kitus, padėti, jei kam nesiseka. Šio susitikimo metu gimė idėja 
pakeisti mokymosi erdvę, sukuriant jaukią, įkvepiančią atmosferą. Kūrybinės 
užduoties metu mokiniai diskutavo apie savo klasės erdvės keitimą, pateikė 

„KūRybos MozaiKa“
Rokiškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla 

Kūrybos agentė – Lina Užkuraitytė, kultūros ir švietimo projektų vadovė.
Kurianti praktikė – Jurgita Jakubauskaitė, architektė.
Kuruojanti mokytoja – Janina Gedvilienė, matematikos mokytoja. 
Projekto dalyviai – 15 šeštokų, kurių amžius 12–13 metų.

Naujos erdvės 

„Teko daug klausytis, stebėti, daug aptarinėti, ieškoti įvairių strategijų, priimti bendrus 
sprendimus. Man dalyvavimas projekte – labai naudinga patirtis. Įgijusi tokios patirties 
galiu nuolat tobulėti, mokytis, keistis ir dalytis su kitais savo žiniomis, gebėjimais, gera 
nuotaika“.

Kūrybos agentė Lina Užkuraitytė
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konkrečių pasiūlymų, juos iliustravo piešiniais. Naujas žvilgsnis į kai kuriuos 
supančius dalykus suteikė ir mokiniams, ir mokytojams galimybę patirti 
daug naujų emocijų, geriau pažinti vieniems kitus.

Vienas įsimintiniausių įvykių tą dieną buvo mokykloje praleista naktis. Tą „ste-
buklingąją naktį“ vyko klasės rekonstrukcijos darbeliai, taip pat buvo žaidžia-
mi įvairūs žaidimai, netilo įdomūs pašnekesiai. Neformalus bendravimas ir 
bendras darbas padėjo vieniems kitus geriau pažinti, pasitikėti, suteikė ben-
drų įspūdžių ir pojūčių, mokė bendradarbiauti.

Kūrybos agentei Linai talkino kurianti praktikė Jurgita Jakubauskaitė. Ji veiklą su 
mokiniais pavertė tikromis kūrybinėmis dirbtuvėmis. Mokiniai iš antrinių žalia-
vų siuvo kėdžių pasėdukus, iš plastiko gamino interjero aksesuarus, kūrė sienų 
koliažus, patys galvojo stalo žaidimus, jų taisykles ir dizainą. Mokytojai drauge 
mokėsi, kaip galima organizuoti mokymąsi integruojant kūrybines veiklas. Beje, 
sukurti du edukacinius stalo žaidimus – stacionarų ir nešiojamąjį – padėjo ne tik 
mokytojai, ieškoję aktyvių mokymo metodų, padėsiančių kūrybiškai taikyti žinias 
gyvenimiškose situacijose, bet ir vyresni mokiniai, padėję kurti žaidimų taisykles.

Įvairios vykdytos veiklos susiejo daugelį praktinių ir mokomųjų dalykų, nes už-
duočių tikslas buvo sukelti vaikų domėjimąsi mokslu, tyrinėti, smalsauti, kurti 
savo teorijas, išradinėti, gaminti realius daiktus. Technologijų pamokų metu 
gaminti pasėdukai, kurtas jų dizainas. Per matematikos pamokas vyko mas-
telio, medžiagų kiekio, klasės ploto apskaičiavimo darbai. Dalis istorijos, geo-
grafijos, matematikos ir dailės pamokų buvo skirtos žaidimo taisyklėms kurti. 
Projekto metu per dailės pamokas buvo kuriamas klasės interjeras, gilinamasi į 
kompoziciją, analizuojami erdvių pojūčiai, kuriamas žaidimų dizainas. 

„Aš labai džiaugiuosi galimybe dalyvauti šiame projekte. Nepaisant 2 mėnesių intensy-
vaus darbo, įspūdžių ir atradimų tiek man, tiek vaikams, tiek mokytojams buvo gerokai 
daugiau nei nuovargio. Projekto dalyviai išgirdo mano siunčiamą žinutę, kad savo aplin-
ką mes kuriame patys“. Kurianti praktikė Jurgita Jakubauskaitė

„Projekto metu įgijau daugiau pasitikėjimo vykdyti projekto sklaidą mokykloje ir už jos ribų. 
Į kūrybiškumą pažvelgiau plačiau: kartu su mokiniais ir kolegomis mokytojais mokiausi 
stebėti ir stebėtis, bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoti ir atrasti, pažinti ir pripažinti, jausti 
ir užjausti, klysti ir žinoti, tylėti ir išgirsti...“

Kuruojanti mokytoja Janina Gedvilienė 
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dailė, 
technologijos, 
lietuvių kalba

refleksija, 
komandinis darbas, 
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filmų peržiūra, 
kūrybinės užduotys, 
praktiniai darbai, 
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Kaip aplinkos kūrimo veikla paskatinti klasės 
bendradarbiavimą ir pagerinti tarpusavio 
santykius bei keisti požiūrį į mokymąsi?

Ugdymo 
turinys

Kūrybos 
procesas

Kūrybiniai 
gebėjimai  

IššūkIs 

Projektui besibaigiant vaikai lankėsi Vilniuje esančiose kūrybinės praktikės 
Jurgitos dirbtuvėse. Čia jie patys kūrė sau papuošalus iš antrinių žaliavų, 
apžiūrinėdami dirbtuves aiškinosi, ką galima sukurti pasitelkiant minimalias 
sąnaudas (pvz., antrines žaliavas) ir kūrybiškumą. 

 Darnus bendradarbiavimas 
Mokiniai prisipažino, kad „Kūrybinių partnerysčių“ projekto metu išmoko kruopš-
čiau dirbti, daugiau bendrauti su kitais. Jie labai džiaugėsi radę naujų draugų, iš-
mokę nematytų pratimų ir žaidimų. Gana juokinga ir keista patiems mokiniams, 
beje, visus juos nustebinusi, pasirodė išvada – pastebėta, jog dirbti ir bendrauti 
yra taip pat smagu ir su berniukais, ir su mergaitėmis. Taigi galima drąsiai teigti, 
kad projektas paskatino mokinius geriau suprasti vieni kitus, priimti kitą kaip uni-
kalią ir įdomią asmenybę. Be to, mokiniai džiaugėsi, kad išmoko įvairių gamybos 
iš antrinių žaliavų technikų, supančią aplinką pritaikyti netikėtu rakursu.

Svarbiausia yra tai, jog moksleiviai tapo komanda, projekto metu pažino vie-
nas kitą, pastebėjo, išgirdo vieni kitų mintis, pradėjo labiau vertinti savo kla-
sės draugus, tapo atviresni, drąsesni, pasijuto saugūs ir atsipalaidavo.

IŠBANDYTI RECEPTAI 

 Lėktuvėlių gamyba  – pratimas, skirtas geriau pažinti savo bendraklasius. 
Kiekvienas turi pasigaminti popierinį lėktuvėlį ir dekoruoti jį savo nuožiūra. Kurį 
laiką visi tiesiog smagiai laido lėktuvėlius, tada kiekvienas pasiima bet kurį ant 
žemės nukritusį lėktuvėlį. Skiriama užduotis – papasakoti apie paimto lėktuvėlio 
šeimininką: koks jis, kokios jo savybės ir pan. Dirbant su kiek vyresniais mokiniais 
galima šią užduotį papildyti – paimtus lėktuvėlius pakoreguoti savo nuožiūra. 
Tuomet lėktuvėlį atgavęs šeimininkas turėtų pakomentuoti, kaip jaučiasi „patai-
sytas“, ar atliktos korekcijos atitinka jo nuostatas. Po šio žaidimo galima refleksija 
ar diskusija apie tai, kaip mes priimame kitus žmones, kaip ir kodėl norime juos 
„taisyti“ ir kaip patys jaučiamės sulaukę tokių „taisymų“ iš šalies.

 „Prijuok man maišelį“ – smagus ir gerai nuteikiantis pratimas, skirtas atsipa-
laiduoti, pralinksminti klasę. Visi mokiniai turi po maišelį, jie prieina vieni prie 
kitų ir prijuokia jį. Reikia juoktis kuo garsiau ir smagiau. Galiausiai užsiėmimo 
pabaigoje pasipila smagus ir nevaldomas juokas, suartinantis klasės narius.

„susiTiKiMų sodas“
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinė mokykla 

Kūrybos agentas – Žilvinas Landzbergas, skulptorius. 
Kuriantis praktikas – Martynas Gaubas, tapytojas-skulptorius. 
Kuruojanti mokytoja – Rita Murauskienė, biologijos mokytoja.
Projekto dalyviai – 19 septintokų, kurių amžius 13–14 metų.

Naujos erdvės 
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 Į kūrybiškumo kelionę – su menininku
Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje kylančios problemos – mokinių motyva-
cijos, atsakingumo, komandinio darbo įgūdžių trūkumas ir keblūs tarpusa-
vio santykiai – paskatino pagalbos ieškoti „Kūrybinių partnerysčių“ projekte.

Pirmasis mokinių ir kuruojančios mokytojos Ritos Murauskienės susitiki-
mas su kūrybos agentu vyko netradicinėje aplinkoje – skulptoriaus Žilvino 
Landzbergo darbų parodoje Vilniuje. Nieko nelaukdamas kūrybos agentas 
Žilvinas kartu su moksleiviais leidosi į kūrybiškumo kelionę, kartu su gide 
organizavo ekskursiją, supažindino mokinius su dailės galerijos kūriniais, 
papasakojo apie žymiausių Lietuvos dailininkų darbus. Moksleiviai džiū-
gavo bendraudami su pripažintu Lietuvos menininku, kurio darbai čia pat 
eksponuojami, galėjo kartu betarpiškai dalytis parodos įspūdžiais, patyri-
mais, kilusiais klausimais.

Praėjus porai savaičių nuo susitikimo su kūrybos agentu Žilvinu Vilniaus „Vartų“ 
galerijoje, projekto komanda susirinko Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje. Čia 
Žilvinas pasinaudojo galimybe geriau susipažinti su mokiniais, mokytojais ir 
mokyklos vadovais. Kūrybos agentas paaiškino savo siekius, išsakė, kad tikisi 
vaikų noro kurti, tobulėti, pažinti save ir kūrybinį pasaulį. Žilvino misija mo-
kykloje yra padėti mokytojams ir mokiniams lavinti ir puoselėti kūrybiškumą. 

 Dirbant drauge svajonės virsta tikrove
Kūrybos agentas Žilvinas drauge su mokytojais pamokas organizavo ne 
tik klasėse – dažnai darbas su mokiniais vykdavo ir gamtoje. Greitai tapęs 
mokinių draugu, jis mokė vaikus kitaip pažvelgti į aplinkinį pasaulį. Mokiniai 
žiūrėjo dokumentinį kino filmą „Upės ir potvyniai“ apie menininką Andy 
Goldsworthy. Tai padėjo juos suburti, praplėtė suvokimą, kad nuostabius 
kūrinius galima kurti tiesiog gamtoje, pasitelkiant čia pat esančias priemo-
nes – akmenis, šakas ar ledo gabaliukus.

Mokiniai gavo užduotį – dideliame popieriaus lape aprašyti, kaip jie jaučiasi 
mokykloje. Kitame lape buvo surašomi pageidavimai, kokių pokyčių norėtų 
savo mokymosi aplinkoje. Moksleiviai drąsiai išsakė vizijas, ką padedami kū-
rybos agento ir praktikų galėtų sukurti patys. Taip bendras idėjų brandinimas 
ir planavimas mokė susitelkti ir skatino imtis atsakomybės už pačių numaty-
tų veiklų įgyvendinimą.

Aptarimuose išaiškėjo vaikų noras turėti poilsio zoną, suoliukus prie moky-
klos. Moksleiviai, dirbdami grupėse, generavo idėjas, kokius suoliukus norėtų 
turėti prie mokyklos. Kiekviena grupė rašė savo mintis ir pasiūlymus, vaizda-
vo suoliukus popieriaus lape bei lipdė jų maketus iš plastilino. Baigę darbus, 
vertino draugų išradingumą. Kurdami suoliukų vizijas moksleiviai mokėsi 
pristatyti savo idėjas, argumentuoti, vertinti, diskutuoti ir bendradarbiauti. 
Daugiausia dėmesio sulaukė ir geriausiai įvertinta poilsio zona „Žaltys“ – tar-
si didžiulis besirangantis žaltys aplink staliuką išsidėstę žaismingai apšviesti 
suoliukai. Kadangi „Žalčio“ idėja labiausiai patiko, buvo nuspręsta sukurti bū-
tent tokią poilsio zoną.

Į pagalbą kuriant naują, įtraukiančią aplinką pakviestas kuriantis praktikas 
Martynas Gaubas. Ši asmenybė septintokams paliko didelį įspūdį, o tapyto-
jo-skulptoriaus profesija sužadino smalsumą. 

 Atkaklus darbas 
Beliko mokinių idėją įgyvendinti – šalia mokyklos įrengti Žalčio pavidalo suo-
liuką. Dirbo visi: vieni kasė duobę pamatams, kiti gražino gėlyną. Iškasę duo-
bę mokiniai kartu su praktiku Martynu lapeliuose surašė savo palinkėjimus, 

„Man labai gilų įspūdį padarė Gelgaudiškio mokyklos septintokų humoro jausmas. 
Sunku spėlioti, kas po juo slėpėsi tuo metu, bet nuojauta man sako, kad projekto metu, 
šalia juokų vyko rimti pokyčiai. Šie pokyčiai kilo iš sukurtos erdvės svajonėms ir buvimui 
savimi.“ Kūrybos agentas Žilvinas Landzbergas 
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tuomet juos sudėjo į butelį ir užkasė toje duobėje. Palinkėjimai, visada bū-
siantys saugioje vietoje, išliks ateities kartoms ir primins mokiniams projekto 
metu išmoktas pamokas.

Vėliau, sulaukus gelžbetonio gamyklos specialistų konsultacijos, buvo išlieti 
pamatai. Laiko tinginiauti nebuvo – ir berniukai, ir mergaitės kastuvais ne-
šiojo betoną.

Kadangi poilsio zonos įrengimas užtruko ilgiau nei tikėtasi, darbus teko pra-
tęsti ir kitais mokslo metais. Galimybė taip smagiai pradėti naujus mokslo 
metus tik nudžiugino moksleivius. O sukurta poilsio zona kasdien kviečia 
susitikti ir pabendrauti.

 Mokytojai pastebi ženklius mokinių pokyčius
Paklausti apie tai, ką suteikė „Kūrybinių partnerysčių“ projektas, mokiniai 
prakalbo apie pastebėtus asmeninius pokyčius: tapo drąsesni, draugiškesni, 
kūrybiškesni, labiau pasitikintys savimi. Mokyklos bendruomenė pastebėjo, 
kad pagerėjo septintokų tarpusavio santykiai, atsiskleidė jų savarankiškumas, 

noras išsakyti savo nuomonę ir būti išklausytam. Be galo svarbu tai, jog ben-
dro darbo metu kolektyve savo nišą rado ir sunkiau bendraujantys vaikai.

Aktyvių kūrybinių darbo metodų taikymas, realių gyvenimiškų užduočių 
sprendimas, pasak mokytojų, pakeitė mokinių požiūrį į mokymąsi ir jo re-
zultatus. Stebėdami, kaip keičiasi mokinių elgesys, bendravimas, mokytojai 
pripažino, kad kinta ir jų santykiai su moksleiviais – pasidarė šiltesni, jaukesni, 
atsirado tarpusavio pasitikėjimas. Bendras kūrybinis darbas ne tik leido tarsi 
kitomis akimis pažvelgti į mokinius, bet ir paskatino tobulėti pačius mokyto-
jus tiek profesinėje srityje, tiek kasdieniame gyvenime.

Dalyvavimas Tyrinėjančių mokyklų programoje visai mokyklos bendruome-
nei parodė, kad mokymas ir mokymasis gali būti įdomesnis, labiau viliojantis 
ir veiksmingesnis, nei iki tol manyta. Be to, projekto metu patys mokytojai 
daug ko išmoko. Bendradarbiaudami su kūrybos agentu ir kuriančiu prak-
tiku, mokytojai suprato, kad reikia ieškoti būdų, kaip įkvėpti bei sudominti 
mokinius ir padėti jiems mokytis.

IŠBANDYTI RECEPTAI

 „Aš žinau, kad...“ - pratimas, skirtas grupės savijautai, požiūrių įvairovei 
ir nuostatoms tirti. Parinkus tam tikrą temą (pavyzdžiui, projekto pradžią ar 
pabaigą, naujus mokslo metus), kiekvieno dalyvio paprašoma individualiai 
stulpeliu parašyti 10 eilučių, prasidedančių žodžiais „Žinau, kad...“ (pavyzdžiui, 
„Žinau, kad mokslo metams prasidėjus...“). Tuomet reikia išsirinkti, kurias ei-
lutes mokiniai norėtų perskaityti kitiems užsiėmimo dalyviams. Šis pratimas 
skatina pozityvumą, atvirumą, grupės narių bendruomeniškumo ugdymą ir 
pasitikėjimą.

 „Skulptūra“ - pratimas, skirtas pasidalyti emocijomis, atsipalaiduoti, panai-
kinti fizinius barjerus ir geriau suprasti vieniems kitus. Pradedant šį pratimą 
dalyvių paprašoma pasiskirstyti poromis – vienas iš poros bus skulptorius, 
o kitas – molis. Darbas vyksta tyloje, nesikalbant, tik judant. „Skulptorius“ iš 
„molio“ turi sukurti 3 skirtingas emocijas atspindinčias pozas. Vaizduojamos 
emocijos gali būti susijusios su įvairiais dalykais, pavyzdžiui, su savijauta prieš 
projektą, savijauta dabar ir kokios savijautos tikimasi projekto pabaigoje. Po 
kiek laiko poros apsikeičia vaidmenimis. 
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aPibendrinamasis 

žodis

2011 m. prasidėjęs projektas „Kūrybinės partnerystės“ nacionaliniu mastu vyk-
domas LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva. „Kūrybinių partnerysčių“ 
programą Lietuvoje įgyvendina Ugdymo plėtotės centras, remia Europos soci-
alinis fondas. Ši tarptautinio pripažinimo sulaukusi programa sukurta Jungtinėje 
Karalystėje, kurioje projektas (angl. Creative Partnerships) vyko aštuonerius metus. 

Visi 43 mokyklose vykdyti projektai yra unikalūs tematika, įtrauktais mokomai-
siais dalykais ir veiklomis, tačiau juos visus vienija kūrybiškas mokymasis ir ben-
dras tikslas – pasiekti, kad mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas su kūrybinio 
sektoriaus atstovais taptų glaudesnis, o pamokos nebūtų spraudžiamos į tradi-
cinius rėmus, skatintų moksleivius domėtis ir imtis atsakomybės už mokymąsi.

 „Kūrybinės partnerystės“ – nacionalinis projektas, įgyveninamas 2011–2015 me-
tais. Per trejus mokslo metus „Kūrybinių partnerysčių“ programoje jau dalyvavo 
apie 6,5 tūkstančio Lietuvos moksleivių – nuo pirmokų iki dvyliktokų, profesines 
kompetencijas kūrybiško mokymosi srityje tobulino virš 1000 mokytojų. Į įprastą 
ugdymo procesą integruotuose kūrybiško mokymosi projektuose jau dalyvavo 
138 mokyklos iš beveik visų Lietuvos savivaldybių. Norinčiųjų dalyvauti progra-
moje mokyklų skaičius viršijo 430. 

2012–2013 mokslo metais projekte dalyvavo 97 mokyklos, jose dirbo daugiau 
nei 200 kultūros ir kūrybinio sektoriaus profesionalų. Antrus ar trečius metus pro-
gramą įgyvendinančiose mokyklose susibūrė mokytojų klubai. Juose mokytojai 
dalijasi gerąja patirtimi, plėtoja kūrybiško mokymosi požiūrius ir metodus kasdie-
niame darbe.

Projektų metu pasirinkta plati metodika: vieni kūrė filmus, naujas mokymosi 
erdves, žaidimus, mokyklos televiziją, kiti fotografavo, kūrė dirbinius iš stiklo, 
analizavo aplinkos garsus, organizavo išvykas, statė spektaklius. Svarbu, kad 
kūrybiškos veiklos buvo pasirinktos įsiklausius į mokyklų bendruomenių po-
reikius bei vaikų pageidavimus. Tai lėmė įsitraukimą, skatino dalyvius imtis 
atsakomybės už įgyvendinimą ir jaustis svarbia projekto dalimi. 

Mokymasis vyko sprendžiant realias gyvenimiškas situacijas – pradedant 
nuo pasitikėjimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo, baigiant kūrybinių 
veiklų integravimu, pasitelkiant aktorystę, režisūrą, scenografiją, dizainą, mu-
ziką, fotografiją ir kt. Džiugu tai, kad visos veiklos, kurių buvo imamasi, teigia-
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mai įvertintos projekte dalyvavusių moksleivių – jie noriai į jas įsitraukdavo, 
o grįžę namo kupini įspūdžių pasakodavo apie užsiėmimus savo tėvams. Kai 
pastarieji neretai klausdavo mokytojų, kas vyksta, kad jų vaikai pagaliau taip 
noriai eina į mokyklą, iš mokytojų lūpų išsprūsdavo du žodžiai – „Kūrybinės 
partnerystės“.

Jau pirmaisiais 2011–2012 mokslo metais projektas gerokai viršijo lūkesčius, 
kadangi į organizuojamas veiklas kartais įsitraukdavo ne tik mokinių tėvai, 
bet ir mažesnių miestelių bendruomenės. Galima tvirtinti, kad švietimui skir-
tas projektas Lietuvoje pamažu įtraukia ir platesnius visuomenės sluoksnius 
bei suburia vis daugiau bendraminčių ir pasekėjų.

Pirmieji Tyrinėjančių mokyklų programos metai buvo didelis išbandymas vi-
siems – ir projekto komandai, ir dalyvavusiems kūrėjams, mokytojams, mo-
kiniams. Visi šią programą išbandė pirmą kartą ir labai daug mokėsi. Negana 
to, pati „Kūrybinių partnerysčių“ idėja yra kurti erdvę apmąstymui, kaip 
vyksta mokymasis, eksperimentuoti, ieškoti, skatinti keistis – visa tai savai-
me yra daug drąsos ir atvirumo reikalaujantis procesas. Svarbiausias augan-
čio pasitikėjimo „Kūrybinėmis partnerystėms“, savimi ir vieni kitais veiksnys 
buvo dalyvaujančių mokinių įsitraukimas. Dienas iki kiekvieno susitikimo 
su kūrėjais skaičiuojantys, netikėtus gebėjimus atskleidžiantys, atsakomybę 
prisiimantys, daugiau pasitikėjimo ir laisvumo įgaunantys moksleiviai – tai 
programos sėkmė. 

„Kūrybinių partnerysčių“ programoje dalyvaujantys mokytojai pabrėžia, kad 
bendroje projektinėje veikloje su moksleiviais, kūrybos agentais bei kurian-
čiaisiais praktikais jie išmoko geriau planuoti ir vesti pamokas, dirbti koman-
doje, išklausyti vieni kitus, nebijoti nesėkmės, neformalių bendravimo su 
mokiniais ir savo kolegomis formų. Ne tik mokytojai – visi „Kūrybinių partne-
rysčių“ projekto dalyviai pasisėmė unikalios patirties bei žinių apie tai, kaip 
mokymąsi padaryti įdomų ir įtraukiantį! 

Niekas nepateiks tikslaus ir universalaus atsakymo, ką daryti, kad pamoka 
būtų kūrybiška, išskirtina. Reikia patiems ieškoti atsakymų, būdų, veikti ir 
nebijoti klysti ar būti kitokiems. Tik viena aišku, jog kūrybiškumas prasideda 
nuo lygiaverčio visų – mokytojų, mokinių ir kūrėjų – bendradarbiavimo. 

Užrašams
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aTMeRKTi ausis
2011–2012 m. m. kūrybiško mokymosi istorijos: išbandyti receptai 

Kūrybiško mokymosi ABC

Tiražas 2 500 vnt.

„Kūrybinės partnerystės“
www.kurybinespartnerystes.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt
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