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Integruotos pamokos:  
kaI nebegIrdI skambučIo

„Epochų gatvė“
Šiaulių Jovaro progimnazija

Kūrybos agentas – Ugnius Ratnikas, dailininkas. 
Kuriantis praktikas – Kristijonas Murauskas, architektas. 
Kuruojanti mokytoja – Skaidra Mockevičienė, pagrindinio ugdymo 
skyriaus vedėja. 
Projekto dalyviai – 30 penktokų. 

Pratarmė 

Jūsų rankose leidinys, atspindintis įvairią aštuonių Lietuvos mokyklų patirtį 
siekiant kūrybiškesnio, visapusiško moksleivių ugdymo. 

Jau kelerius metus per beveik pusantro šimto šalies mokyklų vilnijantys 
„Kūrybinių partnerysčių“ projektai ugdymo įstaigose sukėlė dėmesio vertų 
pokyčių bangą. 

Į mokyklas visus mokslo metus dirbti atėjo kūrybiškų profesijų atstovai, ku-
rie drauge su dalykų mokytojais planavo ir įgyvendino kūrybiško mokymosi 
projektus. Šie projektai apėmė kūrybinę veiklą ir bendrojo ugdymo turinį 
bei skatino mokytojus eksperimentuoti – išbandyti naujus metodus, įtraukti 
į ugdymo procesą kūrybinę veiklą, drąsiai laužyti įprastos pamokos rėmus: 
keisti jos trukmę, vietą ir vyksmą, mokyti įtraukiant mokinius į aktyvią, jiems 
įdomią veiklą. 

Mokyklų ir tikslinių grupių poreikius aiškinosi bei kartu su mokytojais ir mo-
kiniais kūrybiško mokymosi projektus planavo kūrybos agentai, bendra-
darbiavimui su mokyklomis pasirengę kultūros ir meno sričių profesionalai. 
Mokyklų ir kūrybos agentų bendradarbiavimas prasidėdavo nuo kūrybiško 
mokymosi projekto tyrinėjimo srities apibrėžimo. 

Po kartu su kūrybos agentu atlikto planavimo darbo į mokyklas atėjo dirb-
ti kuriantys praktikai. Architektai, rašytojai, muzikantai, vaizdo menininkai, 
matematikai, choreografai, biologai, radijo ar televizijos žurnalistai, aktoriai, 
teatro bei kino režisieriai ir kitų kūrybiškų profesijų atstovai drauge su daly-
kų mokytojais vedė inovatyvias pamokas, kurios apėmė kūrybinę veiklą ir 
bendrojo ugdymo turinį. Mokymosi proceso metu buvo ugdomi kūrybiš-
ko mąstymo įpročiai: vaizduotė, smalsumas, atkaklumas, nuosekli praktika ir 
bendradarbiavimas.

Tyrinėjimo srities elementų schema

Šio leidinio tikslas – atskleisti įvykusius pokyčius, parodyti, kokias problemas 
siekė išspręsti į kūrybiško ugdymo paieškas leidęsi mokytojai, kaip jiems tai 
sekėsi, su kokiais sunkumais jie susidūrė, kokius padarė atradimus, kaip įvei-
kė krizes ir kokių rezultatų pasiekė. 

Nors problemos, kurias kūrybinio mokymo(si) projektais sprendė atskirų mo-
kyklų mokytojai, yra skirtingos, vienas rezultatas vienija beveik visas aprašytas 
mokyklas: kūrybinio projekto veiklos plėtojo bendrąsias mokinių kompetenci-
jas, keitė mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės požiūrį į ugdymą. 

Įgyvendintų projektų patirtis leidžia teigti, kad „Kūrybinės partnerystės“ 
mokyklose skatina įtraukiantį mokymąsi, kuris pasižymi kitokiais nei įprasta 
mokyklos bendruomenės santykių ir elgesio modeliais. Kūrybiško mokymo-
si projektai suteikė mokykloms laiko ir erdvės išbandyti kitokius mokymo, 
mokymosi ir pažangos vertinimo būdus.

Kūrybiškas mokymasis, kai vaikų vidinis „aš“ pripažįstamas kaip svarbus 
mokymosi šaltinis bei akcentuojamas visų ugdymo proceso dalyvių lygia-
vertiškumas, paskatino į ugdymo procesą įsitraukti net ir iki tol atstumtus, 
ignoruojamus vaikus, įgalino net ir specialiųjų poreikių mokinius pajusti mo-
kymosi džiaugsmą, o mokytojams padėjo keisti požiūrį į mokinius. 

Mokytojai mokėsi labiau pasitikėti mokiniais, suteikti jiems daugiau atsako-
mybės, formuoti užduotis atsižvelgdami į mokinių pomėgius, interesus ir 
emocijas, skatinti grupinį darbą, lanksčiau organizuoti pamokos laiką, per-
kelti mokymąsi į neįprastas erdves bei nuolat skatinti mokinius apmąstyti 
savo mokymąsi. 
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Integruotos pamokos:  
kaI nebegIrdI skambučIo

„Epochų gatvė“
Šiaulių Jovaro progimnazija

Kūrybos agentas – Ugnius Ratnikas, dailininkas. 
Kuriantis praktikas – Kristijonas Murauskas, architektas. 
Kuruojanti mokytoja – Skaidra Mockevičienė, pagrindinio ugdymo 
skyriaus vedėja. 
Projekto dalyviai – 30 penktokų. 

Galima drąsiai teigti, kad „Kūrybinės partnerystės“ keitė visą mokyklos ben-
druomenę – mokyklų administracijos atstovai įgavo daugiau praktikos orga-
nizuoti kūrybišką mokymąsi, mokytojai buvo skatinami daugiau bendradar-
biauti tarpusavyje, mokyklos sukaupė bendradarbiavimo su išorės partne-
riais patirties. Kūrybišką mokymąsi išbandžiusios mokyklos suprato, kas yra 
įtraukiantis mokymasis, ir išmoko tokį mokymąsi skatinti. 

Leidinyje pateikiamos aštuonios kūrybiško mokymosi istorijos yra gyvas pa-
vyzdys, kad mokymo ir mokymosi džiaugsmas įmanomas. 

Įtraukiančio mokymosi schema1 

1    Creative Partnerships: Changing Young Lives. CCE, July 2012, p. 19-20
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„Epochų gATvė“
Šiaulių Jovaro progimnazija

Kūrybos agentas – Ugnius Ratnikas, dailininkas. 
Kuriantis praktikas – Kristijonas Murauskas, architektas. 
Kuruojanti mokytoja – Skaidra Mockevičienė, pagrindinio ugdymo 
skyriaus vedėja. 
Projekto dalyviai – 30 penktokų. 

 „Epochų gatvė“ paskatino ieškoti naujų kūrybinių 
atradimų  
2013-aisiais vykdytas projektas „Epochų gatvė“ mokyklai buvo įsimintinas: 
padedant kuriantiems profesionalams, integruotas matematikos, istorijos ir 
technologijų mokymas vienoje iš penktų klasių, prasidėjęs glaudus skirtin-
gų dalykų mokytojų bendradarbiavimas ir galų gale – baigiamasis projekto 
pristatymas su įvairių architektūrinių epochų pastatų maketais, palikęs didelį 
įspūdį visai mokyklos bendruomenei. 

Netradiciniai mokymo metodai vykdant projektą „Epochų gatvė“ pasitelkti 
mokant matematikos ir geometrijos, tačiau jau galima kalbėti ir apie gilu-
mines permainas mokykloje: pasikeitė mokinių požiūris ir į mokomuosius 
dalykus, ir į mokymąsi apskritai, atsinaujino mokytojų darbo metodai, admi-
nistracija palankiau vertina lanksčius darbo organizavimo būdus. 

„Su savo sumanymais, matyt, būsime pataikę į patį „Kūrybinių partnerysčių“ projektų tikslą, 
į dešimtuką, nes kūrėme projektus, kuriuose integruojami pagrindiniai mokomieji dalykai. 
2013 m. pavasarį su penktokais vykdyto projekto rezultatais esame labai patenkinti: vaikai 
dirbo ir mokėsi su džiaugsmu, su užsidegimu, o naujiesiems mokslo metams parengti naują 
projektą pageidavo ne tik tos klasės moksleiviai, jų mokytojai, bet ir penktokų tėvai“. 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Skaidra Mockevičienė

Neveiksminga, neįtraukianti 
mokymosi erdvė

Veiksminga, įtraukianti 
mokymosi erdvė

Nurodantis /  
įsakantis Mokytojo vaidmuo Klausiantis /  

keliantis iššūkius

Formalus Mokymosi veiklų pobūdis Autentiškas

Pagal skambutį Laiko organizavimas Lankstus

Klasė Erdvės panaudojimas Užsiėmimas

Individualus Požiūris į užduotis Grupinis

Paslėptas Mokymosi proceso matomumas Akivaizdus

Statiška Mokymosi vieta Mobili

Ignoruojamas „Aš“ kaip mokymosi šaltinis Esminis

Įsitraukę tik kai kurie Besimokančiųjų įtraukimas Įsitraukę visi

Reguliuojamas Besimokančiojo vaidmuo Savarankiškas

Ignoruojamos Emocijos Pripažįstamos

Pavienė Refleksija Nuolatinė
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 Per architektūrą – į geometriją
Konstruojant iš gofruoto kartono – mokytis geometrijos ir skaičiuoti išklo-
tinių plotą? Renčiant sudėtingų senovės pastatų maketus – kartotis ne tik 
istorijos, bet ir matematikos žinias, mokytis dirbti su įvairiomis konstrukcinė-
mis medžiagomis? Kodėl gi ne! 

Tokiomis naujomis idėjomis Šiaulių Jovaro progimnazijoje įprastas mokymo 
procesas praturtėjo pedagogams pradėjus bendradarbiauti su kūrybos agentu, 
dailininku Ugniumi Ratniku ir kuriančiu praktiku, architektu Kristijonu Murausku. 

Kūrybiško mokymosi būdai pasitelkti susidūrus su problema: vaikai nesu-
pranta kai kurių matematikos ir geometrijos temų. Progimnazijos matema-
tikos mokytoja metodininkė Valentina Baradinskienė pasakojo, jog viena 
sunkiausiai penktokams suvokiamų sričių geometrijoje – erdviniai kūnai, jų 
paviršiaus ploto vaizdavimas, išklotinių apskaičiavimas. 

Dalyvauti atrinkta tikslinė 30 penktokų grupė – 5d klasė. Žingsnis po žings-
nio, tariantis su kūrybos agentu ir kuriančiu praktiku, mokytojais ir mokiniais, 
per 2013 m. sausį ir vasarį gimė ambicingas sumanymas nutiesti „Epochų 
gatvę“ – ne tik pagaminti žinomiausių įvairių architektūros epochų pastatų 
maketus, bet ir pabandyti atkurti, kaip rengėsi tais laikotarpiais gyvenę žmo-
nės, kokius patiekalus jie valgė. 

Baigiantis 2013 m. žiemai Jovaro progimnazijoje suplanuotos kūrybiško 
mokymosi projektų 5d klasėje veiklos, sudaryti jų tvarkaraščiai, galutinai su-
formuluota projekto „Epochų gatvė“ tyrinėjimo sritis – kaip architektūrinę 

praktiką integruojant į matematikos ir istorijos pamokas galima padėti moki-
niams geriau suvokti geometrines formas istorijos epochomis.

 Integruotos pamokos: stiprėja žinios ir įgūdžiai 
Kad galėtų sukurti „Epochų gatvę“, penktokams teko iš pradžių sukaupti rei-
kiamų teorinių bei praktinių įgūdžių. Trisdešimčiai 5d klasės mokinių pra-
dėtos rengti integruotos pamokos: technologijos ir istorija, technologijos ir 
matematika. 

Per matematikos pamokas vaikai mokėsi atskirti geometrines figūras, aiš-
kinosi jų savybes, per istorijos – mokėsi, kokie požymiai būdingi atskiroms 
architektūros epochoms, kokiu architektūros stiliumi buvo statomi pastatai, 
kaip bėgant amžiams kito statybose naudojamos medžiagos. 

Technologijų pamokose penk-
tokai aiškinosi medžiagų savy-
bes, galimybes jas panaudoti 
praktiškai. Taip pat jie susipaži-
no su erdvinių figūrų išklotinė-
mis, aptarė, kokios plokštumos 
figūros sudaro erdvinių kūnų išklo-
tines, atliko praktines užduotis: braižė kėdės ir stalo projekcijas, aptarė praktinį 
išklotinių pritaikymą projektuojant ir gaminant baldus iš kartono.

Mokiniai lankstė iš gofruoto popieriaus baldus – kėdes, stalus, o per ma-
tematikos pamokas turėdavo apskaičiuoti padaryto daikto paviršiaus plotą. 

„Iš kitos pusės prieiname prie matematikos: pirmiau pa-
gaminame daiktą, tada jį „suskaičiuojame“. Pradedame 
nuo lytėjimo – ir patenkame į matematiką. Darome tarsi 
skulptūrą ir lankstome, darome išklotines“. 

Kuriantis praktikas, architektas Kristijonas Murauskas   

8 9



 Dirbo ir galvos, ir rankos
Taip integruotose pamokose vaikams priimtina mokomojo žaidimo, grupi-
nės veiklos forma padėjo tarsi nejučiomis įsiminti tai, ką šiaip būtų tekę ilgai 
mokytis iš vadovėlių. Pamokose buvo užimtos ne tik penktokų galvos, bet ir 
rankos: teko braižyti, projektuoti, kirpti, pjauti, rėžti, klijuoti, derinti ir mon-
tuoti gaminių detales. 

Pasibaigus parengiamajam etapui prasidėjo „Epochų gatvės“ kūrimo proce-
sas. Penktokai, pasiskirstę į grupes ir pasirinkę kokį nors žinomą tam tikros 
architektūros epochos statinį (Koliziejus, Paryžiaus katedra ir pan.), iš popie-
riaus, kartono, kitų technologijos pamokose naudojamų medžiagų gamino 
pastatų maketus. 

Projekto vykdytojams talkino kitų dalykų mokytojai – vieni, pvz., technolo-
gijų mokytojai Vygantas Grušas ir Vitalija Daužvardienė, padėjo konstruoti, 
skaičiuoti, kiti, kaip istorijos mokytoja Vaida Vinogradovaitė, pasinaudodama 
kuriamais modeliais, su mokiniais kalbėjo apie istorines epochas, jų bruožus, 
architektūrą ir meną.

Sudėtingas procesas truko daugiau nei du mėnesius. Lygiagrečiai buvo kuria-
mi istorinių epochų kostiumai. Į kūrybos, mokymosi, grupinės veiklos procesus 
įsitraukusiems mokiniams per pamokas teko ne kartą viešai kalbėti pristatant 
nuveiktus darbus, įsivertinti savo veiklą.

Penktokai dirbo ma-
žomis grupelėmis po 
tris, kiekvienas turėjo 
įpareigojimų, tai juos 
motyvavo ir mokė at-
sakomybės. Moksleiviai 
projekto metu mokėsi 
bendradarbiauti, rasti 
sprendimus, pasitelkti 
vaizduotę, siūlyti naujas 
idėjas, įgytas žinias pri-
taikyti praktiškai tech-
nologijų ir dailės pamo-
kose. Jie susidraugavo 
tarpusavyje ir su moky-
tojais. 

Kadangi projekto veiklos daugiausia buvo vykdomos pamokų metu, pagal 
tvarkaraštį integruojant pasirinktą projekto temą į kitų dalykų turinį, tad mo-
kinių motyvacijos kaita, pasiekimai, daroma pažanga buvo nuolat stebima, 
labai daug dėmesio ir laiko skiriant pamokoms planuoti.

Dalykų pamokose dirbo dalyko mokytojas ir kuriantis praktikas, keli dalykų 
mokytojai ir praktikas arba keli dalykų mokytojai kartu. Kiekvieną kartą buvo 
konkrečiai suplanuojama, kaip mokomojo dalyko ugdymo turinį integruoti į 
projekto veiklą, kaip pritaikyti kūrybiško mokymosi metodus, ar į atskirą pa-
moką integruoti kelis dalykus ir pan. 

Mokslo metų pabaigoje Šiaulių Jovaro progimnazijoje buvo iškilmingai ati-
daryta iš maketų sudaryta „Epochų gatvė“. Vyko istorinių drabužių paradas, 
projektas pristatytas mokyklos bendruomenei ir mokinių tėvams. Renginį 
vainikavo projekto dalyvių bendravimas, įgytos patirties refleksija. 

 Geri pokyčiai – jau projektui įpusėjus
Jau veiklai įpusėjus visi „Epochų gatvės“ projekto dalyviai ėmė pastebėti 
gerus pokyčius. Penktokai džiaugėsi: mokytis pasidarė gerokai įdomiau, 
bet ir – patys tai pripažino – sunkiau, nes veiklose reikėjo taikyti įvairių 
sričių žinias. 

Vaikai pastebėjo, kad pradėjo geriau 
įsiminti dalykus, kurių mokėsi tokiu 
netradiciniu būdu, ypač – matemati-
ką. Ne vienas moksleivis kaip privalu-
mą paminėjo ir užsimezgusį gyvesnį, 
glaudesnį, draugiškesnį bendravimą 
su bendraklasiais. 

„Per trumpą kelių mėnesių laikotarpį pažanga 
vien pažiūrėjus: šio dalyko meistrai nepadary-
tų, o vaikai daro atsipalaidavę. Iš pradžių kris-
davo į rankas paimta viena ar kita medžiaga. 
Po dviejų sesijų jie patys ėmėsi iniciatyvos, 
darė tai, ką reikia, net neklausdami patarimo“. 

Kuriantis praktikas Kristijonas Murauskas 
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Atlikdami praktinius darbus, ieškodami informacijos internete, mokiniai gerai 
susipažino su istorinėmis epochomis, išmoko jas atpažinti iš pastatų nuotrau-
kų, įgijo praktinių ir techninių įgūdžių gaminti figūras, konstruoti pastatus.

Penktokų atlikti darbai pranoko ugdymo programų reikalavimus – mo-
kiniai ne tik susipažino su įvairiomis konstravimo medžiagomis, įrankiais, 
darbų technologijomis, bet ir pagamino jų amžiui ganėtinai sudėtingus 
epochų statinių maketus, šitaip puikiai susidorodami su užduotimis. 

Atlikti sudėtingus technolo-
gijų darbus jiems padėjo 

tai, kad buvo integruoja-
mos matematikos dalyko 

žinios (išklotinių braižymas, 
perimetrų ir plotų 

skaičiavimas, ge-
ometrinių figūrų 

savybių aiškinima-
sis) bei kuriančiojo prakti-
ko, architekto K. Murausko 

patarimai ir jo pateikiami 
praktiniai pavyzdžiai, 
technologijų mokytojų 

konsultacijos. 

 Sunkumai ir atradimai  
Viena pagrindinių problemų, su kuria susidūrė projekto dalyviai, – laiko ir 
erdvės vadyba. Nors pamokų tvarkaraštis buvo suderinamas taip, kad viena 
po kitos eitų dvi pamokos ir vienoje pamokoje pradėtą veiklą mokiniai galė-
tų tęsti kitoje, vaikai kartais taip įsitraukdavo, jog „negirdėdavo“ skambučio į 
pertrauką ir norėdavo dirbti net pertraukos metu. 

Laiko, reikalingo kūrybiniam projektui, problema buvo sprendžiama taip pat 
kūrybiškai: suderinus su mokyklos vadovais, per pusmetį surengtos dvi ne-
tradicinio ugdymo dienos, kai į visas tos dienos pamokas buvo integruojami 
matematikos, istorijos, technologijų ir dailės dalykai. Tomis dienomis moki-
niai atliko projektinius darbus.

Projekto „Epochų gatvė“ įgyvendintojams didžiausiu netikėtumu tapo mo-
kytojų ir mokinių „užsidegimas“, iniciatyvų, pasiūlymų ir idėjų gausa. 

„Epochų gatvės“ projekte dalyvaujantys penktokai susidomėjo ir įsitraukė į 
veiklą taip, kad kai kurie pageidavo savo darbus (epochų statinius) kurti ir 
per mokinių atostogas. Šis atvejis paskatino mokyklos bendruomenę susi-
mąstyti apie tai, kas gi vaiką traukia į mokyklą.

„Kūrybinis mokymasis dalyvaujant „Epochų gatvės“ projekte 
vaikams nebuvo vien tik žaidimas. Galbūt kol vyko užsiėmi-
mai iš šalies ir galėjo atrodyti, tarsi jie žaisdami visa tai daro. 
Bet mes, mokytojai, pastebime, jog yra išlikusios ir žinios, ir 
mokymosi motyvacija, ir vaikų aktyvumas“. 

Kuruojanti mokytoja Skaidra Mockevičienė 

„Mokinukų entuziazmas „liejosi per kraštus“: vaikai norėjo darbuotis netgi atostogų metu, nakti-
mis. Tokia galimybė to norintiems mokiniams buvo suteikta, ir jie per atostogas atėjo į mokyklą. 
Šią veiklą mokiniai suprato ne kaip tradicinį mokymąsi, ne kaip pamoką „nuo skambučio iki skam-
bučio“, o kaip jiems įdomų ir linksmą užsiėmimą“. 

„Jei penktokai netgi per atostogas sako: mes eisime į mokyklą – vadinasi, atsiranda visai kita 
motyvacija, ko jie iš mokyklos tikisi. Įdomu ir tai, jog projekte nedalyvavę vaikai, kuriems vyko 
įprastos pamokos, atrado drąsos prašyti, kad ir jiems vyktų kūrybiško mokymo pamokos“. 

Kuruojanti mokytoja Skaidra Mockevičienė

Kūrybos agentas Ugnius Ratnikas 

„Buvo labai lengva kuruoti šį projektą, kadangi praktikas, mo-
kytojai ir mokiniai patys rodė iniciatyvą, dalyvavo, kūrė“. 

Kūrybos agentas Ugnius Ratnikas 

„Patys gamindami penktokai gali prisiliesti, pačiupinėti kon-
krečių figūrų išklotines. Šitaip jie išmoksta ne vien sausų te-
orinių žinių, bet ir ugdoma jų vaizduotė, erdvinis mąstymas“. 

Matematikos mokytoja Valentina Baradinskienė
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 Visapusiškas mokymasis 
Šis projektas sudarė galimybes mokytis matematikos integruojant šį dalyką į 
istorijos, technologijų ir dailės pamokas, todėl mokiniai pamatė ryšį tarp šių 
dalykų, mokymasis pasidarė kaip visuma, mokiniai suprato, kaip vieni dalykai 
siejasi su kitais.

Integruotos pamokos, kurių metu su mokiniais dirbdavo ir praktikas, ir trijų 
dalykų vienas kitą papildantys mokytojai, užtikrino, kad kiekvienas mokinys 
bus išgirstas. S. Mockevičienės vertinimu, toks modelis, kai du ar trys moky-
tojai dirba su klase, kurioje iki 20 mokinių, ne trumpesnė kaip dviejų valandų 
pamoka ir galimybė rinktis erdvę pagal poreikius visada pasiteisina.

Jovaro progimnazijos 
pedagogai jau sėkmin-
gai naudoja projektų 
metu įgytą patirtį: inte-
gruoja įvairių dalykų ugdymo turinį, dirbdami taiko projekto metu išbandy-
tus kūrybiško mokymosi metodus, mokinių įsivertinimo būdus. Įvairių daly-
kų pamokoms adaptuoti kūrybiško mokymosi žaidimai. 

Svarbiausias projekto rezultatas, dėl kurio sutarė dauguma dalyvių, – jis pa-
rodė, kaip galima mokytis įdomiau, atskleidė visiems jo dalyviams bendrystę 
kaip džiaugsmo šaltinį. 

„Manau, kūrybiško mokymosi projektai tikrai reikalingi mokiniams, nes, pirma, jie teorines (akademines) ži-
nias sieja su praktika, mato tų žinių praktinį pritaikymą, patys išbando ir tuo pačiu geriau įsimena mokomąją 
medžiagą. Didėja mokinių motyvacija mokytis, noras daugiau sužinoti. Tiesiog nepajunti, kaip jie įsitraukia 
į mokymosi procesą, patys pradeda klausinėti, nebebijo kalbėti, reikšti savo samprotavimus, prieš auditoriją 
išsakyti savo pastebėjimus, mintis. Antra, gerėja santykiai tarp pačių moksleivių ir mokytojų, gražiai bendra-
darbiaujama tarpusavyje, mokiniai mokosi išklausyti kitų nuomones, padėti“. 

Matematikos mokytoja Valentina Baradinskienė

„Mūsų mokykloje kūrybiško mokymosi projektas nebuvo kaip atskira veikla po pamokų ar kažkas 
„prie pamokų“. Tai buvo nuolatinis procesas – kūrybiškas mokymasis pamokose. Mokytojai galėjo 
nuolat stebėti, kaip taikomi mokymosi metodai padeda motyvuoti mokinius, kaip keičiasi jų nuos-
tatos ir pasiekimai, ko mokiniai išmoksta nagrinėdami atskirą temą“. 

Kuruojanti mokytoja Skaidra Mockevičienė 

„Labai didelį indėlį į mokymosi procesą įnešė atėjęs kūrybos prak-
tikas – architektas. Iš jo mokėsi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai“. 

Matematikos mokytoja Valentina Baradinskienė 

PoVEIKIS MoKINIAMS  
 Projekte dalyvavusių penktokų mokymosi motyvacija padidėjo, o žiniomis, 

aktyvumu ir gebėjimais antrąjį pusmetį jie jau lenkė kitus penktokus. 
 II pusmetį 1 balu pakilo matematikos dalyko vertinimai.
 27 iš 30 mokinių žinios „praaugo“ ugdymo programos reikalavimus: mokiniai 

pradėjo atpažinti geometrines figūras aplinkoje, praktiniame gyvenime, išmo-
ko sujungti skirtingas figūras į visumą, geriau įsiminė formules ir suvokė jų 
prasmę. 

 Pagerėjo mokinių mokymosi rezultatai apskritai – jie pakilo vidutiniškai 1 balu, 
ir 21 mokinio metiniai mokymosi rezultatai buvo tarp 7 ir 10.  

 Mokiniai suprato matematikos, istorijos, technologijų integracinius dalykų ry-
šius: geometrines figūras nagrinėjo ne kaip atskirus objektus, o juos atpažino 
įvairių epochų architektūros statiniuose, suprasdami matematikos dalyko są-
sajas su istorija; patys gamino geometrinių figūrų modelius (išklotines, statinių 
modelius).  

 Mokiniai išmoko planuoti savo veiklą, laiku atsiskaityti už darbą, jį pristatyti, 
įvertinti. 

 Padidėjo moksleivių smalsumas, jie geriau išmoko praktiškai taikyti žinias.
 Išaugo susidomėjimas mokomaisiais dalykais, kurie buvo integruoti į projekto 

veiklas. 
 Pastebėta, kad patobulėjo mokinių komunikacinės kompetencijos – kalbant 

prieš auditoriją, išsakant savo nuomonę, teikiant interviu, naudojantis infor-
macinėmis technologijomis. 

NAUDA MoKyToJAMS
  Pagerėjo mokytojų bendradarbiavimo su kolegomis ir išorės partneriais įgū-

džiai. 
 Mokytojai įgavo patirties, kaip praturtinti ugdomąjį procesą iki tol netaikytais 

metodais, priemonėmis ir veiklomis. 
 Mokytojai išmoko geriau planuoti ir integruoti ugdymo turinį, vesti integruo-

tas pamokas. 
 Dideliu privalumu mokytojai laiko užsimezgusį istorijos, matematikos ir tech-

nologijų mokytojų bendradarbiavimą.   
 Mokytojai dažniau keitė mokymosi erdves. 
 Prasiplėtė pačios pamokos ir veiklos joje suvokimas. 
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Integruotos pamokos:  
kaI nebegIrdI skambučIo

„Epochų gatvė“
Šiaulių Jovaro progimnazija

Kūrybos agentas – Ugnius Ratnikas, dailininkas. 
Kuriantis praktikas – Kristijonas Murauskas, architektas. 
Kuruojanti mokytoja – Skaidra Mockevičienė, pagrindinio ugdymo 
skyriaus vedėja. 
Projekto dalyviai – 30 penktokų. 

 Naujų projektų nori vaikai, mokytojai ir tėvai
Nors paprastai moksleivių tėvai įvairias su ugdymu susijusias naujoves verti-
na itin atsargiai, netgi kritiškai, „Kūrybinių partnerysčių“ projektai sulaukė jų 
pritarimo. Dažno tėvų susirinkimo metu tėvai teiravosi, ar jų vaikai ir toliau 
bus taip kūrybiškai mokomi, kada mokykloje vėl pasirodys kūrėjai.

2013–2014 mokslo metais toji pati – tik jau šeštokų – klasė pareiškė, kad jie 
vėl nori dalyvauti „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Mokykla tęsia kūrybinio 
mokymosi veiklą toliau ne tik su ta, bet ir su kitomis klasėmis.

„misija – vaizDuotė: 
Ir vėl dėlIokImE pAsAUlĮ!“

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla

Kūrybos agentė – Edita Vigelytė, renginių organizatorė. 
Kuriantis praktikas – Andrius Grigalaitis, medijų menininkas.
Kuruojanti mokytoja – Irma Daukšienė, chemijos mokytoja.
Projekto dalyviai – 18 septintokų. 

 Susidomėti gamtos mokslais paskatino fotografi-
jos menas 
Iššūkį keliantis Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos septintokų amžius ir elge-
sys, motyvacijos mokytis stoka – tai problemos, dėl kurių mokytojai ėmėsi ieškoti 
būdų, kaip paskatinti paauglius kūrybiškai ir smalsiai pažvelgti į mokymąsi. 

Tai pavyko pasitelkus medijų meną, fotografavimo įgūdžius, kitas priemo-
nes, sužadinusias vaizduotę, integruotose pamokose padėjusias atskleisti 
paaugliams paprasta akimi neregimas artimiausios aplinkos detales, pasitel-
kus mokslo žinias paaiškinti aplink vykstančius reiškinius. 

Fotografavimas, filmavimas, žemėlapio kūrimas, neįprasta galimybė pasitel-
kus techniką žvilgtelėti į upės dugną ar į padidintą vabalo sparną – tokios 
integruotos gamtos ir socialinių mokslų pamokos 2013 m. vyko Klaipėdos 
Vitės pagrindinėje mokykloje. 

Pasibaigęs projektas „Misija – vaizduotė: ir vėl dėliokime pasaulį!“ paliko mo-
kyklai veikiantį, kitiems mokomiesiems dalykams ir įvairių klasių mokymo 
programoms nesunkiai pritaikomą mokyklos vidaus ir lauko teritorijos au-
diovizualinį žemėlapį-žaidimą. 

„Pasibaigus projektui „Epochų gatvė“ pasiteiravau mokytojų – gal nebetęskime, pailsėkime? 
Tačiau būtent mokytojai paskatino mane imti rengti naują paraišką, nes jau buvo sugalvoję, ką 
su ta klase veiks kitais mokslo metais. Šis mokytojų mąstysenos pokytis mane labai džiugina: juk 
šiaip mokytojai dažniausiai sunkiai priima įvairias permainas“. 

Kuruojanti mokytoja Skaidra Mockevičienė 

„Matyt, tie geri pokyčiai – vaikai linksmesni, nori į mokyklą, daug daugiau laiko skiria pamokoms pa-
sirengti – pasijuto ir namuose. Galbūt ir šeimose vyko kokia refleksija – kas buvo atėjęs į pamokas, ką 
veikėme, ką matavome, ko išmokome. Tas vaikų „užsivedimas“ išliko, ir tėvai šį pokytį pastebėjo“. 

Kuruojanti mokytoja Skaidra Mockevičienė 

Integruotos pamokos:  
neBegIrDĖtI skamBučIo
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 Geros permainos 
jaučiamos ir po metų
Planuojant projektą pradinė idėja – di-
dinti gamtos mokslų mokymosi moty-
vaciją – buvo patobulinta ir išgryninta iki 
konkrečios tyrinėjimo srities: vaizduotės, 
kaip kūrybinės / motyvacinės priemonės 
panaudojimo mokant geografijos, biolo-
gijos, matematikos, siekiant produktyves-
nio mokymosi ir bendradarbiavimo.  

Projektu „Misija – vaizduotė: ir vėl dėlio-
kime pasaulį!“ buvo siekta mokinius ir 
mokytojus paskatinti aktyviai lavinti ir 
pasitelkti vaizduotę. Pasirinkti mokymo 
dalykai, kurių mokantis vaizduotei tenka 
ypač svarbus vaidmuo, ji motyvuoja šias 
sritis pažinti ir aktyviai jomis domėtis. Tai 
matematika, biologija ir geografija. 

Paaiškėjo, kad įvertinti visoms klasėje 
įvykusioms permainoms kelių projekto 
mėnesių neužteko, o kai kurie pokyčiai 
išryškėjo tik kitais mokslo metais.  

 Atmosferą „sušildė“ kūrėjas
Projekto pradžioje buvo nelengva įtraukti mokinius, septintokai užėmė gy-
nybišką poziciją ir į veiklas reagavo atsargiai. Po truputį „šylanti“ situacija pa-
sikeitė, prasidėjus kūrybinėms sesijoms su kuriančiuoju praktiku.

Padedami fotografo ir audiovizualinių menų specialisto Andriaus Grigalaičio, 
septintokai mokėsi fotografuoti, gilinosi į įvairius fotografijos būdus, nuo-

traukų gamybos ir kūrybos subtilybes. 
Buvo kuriamas mokyklos vidaus ir lauko 
teritorijos audiovizualinis žemėlapis-žai-
dimas, integruojant matematikos, bio-
logijos ir geografijos dalykus, remiantis 
konkrečiomis, antrą mokslo metų pus-
metį dėstomomis šių dalykų temomis ir 
aktyviai įtraukiant dalykų mokytojus.

Su vaikais dirbusio kūrėjo asmenybės įta-
ka lėmė ir svarbius individualius kai kurių 
mokinių elgesio pokyčius. 

7a klasėje mokėsi itin probleminio elgesio, 
daug bendraklasių patyčių sulaukdavęs 

specialiųjų poreikių mokinys, kuriam per pamokas mokytojai nuolat turėdavo 
skirti ypač daug dėmesio. Pirmosios mokinio elgesio permainos išryškėjo jau 
įpusėjus projektui, nes iš pradžių su juo individualiai daug dirbęs kuriantis prak-
tikas Andrius Grigalaitis vaikiną vėliau pamažu įtraukė į grupinę veiklą. Tačiau 
didžiausi jo elgesio pokyčiai pastebėti kitais mokslo metais: vaikinas tapo akty-
vus, motyvuotas, išaugo jo savivertė, pakito santykis su bendramoksliais.

Vykdant projektą vaikų elgesį pavyko „sušvelninti“. Kuruojančios mokytojos 
vertinimu, projekte dalyvavę paaugliai netgi po metų skyrėsi nuo kitų ben-
draamžių nuoširdesniu, šiltesniu tarpusavio bendravimu. 

„Klasės mokiniams reikėjo laiko, kad suprastų projekto esmę ir naudą. Štai tapę aštuntokais, pri-
simindami projekto veiklas, jie jau kalbėjo, kaip pernai buvo gera ir įdomu mokytis. Vis dėlto pro-
jekto metu buvo ne kartą nutikę taip, kad septintokai tiesiog nenorėdavo įsitraukti, produktyviai 
dalyvauti veikloje, kur nors eiti, nors po užsiėmimų ir būdavo patenkinti“. 

Kuruojanti mokytoja Irma Daukšienė

„Kūrėjas labai mokėjo sudominti, įtraukti vaikus. Pamokęs, kaip 
elgtis, jis paduodavo profesionalius fotoaparatus moksleiviams 
ir leisdavo jiems fotografuoti. Mokiniams tai buvo tiesiog sen-
sacija: jais pasitiki, leidžia naudotis tokiu geru aparatu! Toks pa-
sitikėjimas vaikais, tarsi suaugusiaisiais, ugdė ir jų atsakomybę, 
tuo pačiu stiprino savivertę, skatino pasitempti“. 

Kuruojanti mokytoja Irma Daukšienė

„Kai pradėjome projektą, tai buvo šalta, atšiauri, egoistiška klasė. O prasidėjus netradicinei veiklai, 
bendradarbiavimui atsitiktinai parinktose grupelėse, pradėjo formuotis ir tarpusavio kontaktai, 
pagalba vienas kitam. Dabar vaikai jau geba nuoširdžiai pasidžiaugti bendramokslio sėkme gavus 
geresnį įvertinimą“. 

Kuruojanti mokytoja Irma Daukšienė
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 Mokiniai tapo tyrinėtojais 
Pastebėta, kad labiausiai mokinius įtraukė veiklos, 
vykdytos už mokyklos ribų ir dalyvaujant nau-
jiems, dar projekte nesutiktiems žmonėms (išvyka 
į Parodų rūmus, Danės upės dugno filmavimas ir 
pan.). Projekto veiklos buvo gausiai fiksuojamos 
fotografuojant ir filmuojant, tai darė patys mo-
kiniai, padedami A. Grigalaičio. Tokiu būdu buvo 
lavinami vaizduotės ir pastabumo gebėjimai, ug-
domi fotografavimo įgūdžiai. 

Didelį įspūdį moksleiviams paliko integruota geo-
grafijos, biologijos ir chemijos pamoka ekologijos 
tema. Pasidaliję į grupes moksleiviai vykdė tyrimus 
prie Danės upės: viena grupė tyrinėjo pakrantes, 
ieškodama galimų vandens taršos šaltinių, antro-
ji, įleidusi vaizdo kamerą į vandenį, tyrinėjo upės 
dugną, trečioji tyrė upės vandenį, ieškodama che-
minės taršos pėdsakų. 

Ne mažesnio susidomėjimo sulaukė išvyka į 
Klaipėdos siuvėjų ir paslaugų verslo mokyklos elek-
troninių mikroskopų klasę, iš kurios septintokai grį-
žo švytinčiomis akimis ir pilni įspūdžių. Po renginio 
septintokai buvo nusiteikę pakiliai, dalijosi įspū-
džiais („Kiek daug visko mes tiesiog nematome“).  

 Projekto netikėtumai ir iššūkiai 
Vis dėlto projekto kūrybinei grupei ganėtinai nemaloniu netikėtumu šiame pro-
jekte buvo abejingas mokinių požiūris į projekto veiklas. Nelengva buvo pasiekti, 
kad mokiniai suvoktų, jog integruotos projekto pamokos yra tokios pat svarbios, 
kaip ir įprasti užsiėmimai mokykloje, nors ir nevertinamos pažymiu. 

„Mokinius reikėdavo ypatingai motyvuoti, parengti jiems kuo netikėtesnių, iššūkius primenančių 
veiklų, kad kuo didesnė klasės dalis nebūtų veikloms abejinga ir dalyvautų tikrai aktyviai. Norėtųsi, 
kad mokiniai būtų labiau suinteresuoti patys paįvairinti savo mokyklinį gyvenimą ir neprarastų da-
lies susidomėjimo veikla vien todėl, kad ji nevertinama pažymiu“. 

Kūrybos agentė Edita Vigelytė

Mokytoja I. Daukšienė pasakojo, kad pra-
ėjus metams jau aštuntokais tapę šio 
projekto dalyviai per chemijos pamokas 
palankiai prisimindavo pirmąsias įvadines 
chemijos žinias, kurių pasisėmė tirdami 
Danės upės vandenį. Ir jie jau buvo pa-
miršę, kaip projekto metu nenoriai imda-
vosi įvairios veiklos...

Kita vertus, maloniu netikėtumu projekte dalyvavusiems mokytojams buvo 
kuriančiojo praktiko A. Grigalaičio konstruktyvus požiūris į veiklas ir nuoseklu-
mas vykdant projektą. Mokytojos I. Daukšienės vertinimu, septintokams di-
delės įtakos turėjo tiek pati kūrėjo asmenybė, tiek ir veikla, kuria A. Grigalaitis 
užsiėmė su moksleiviais. Pats kūrėjas džiaugėsi, jog pavyko praplėsti mokinių 
kultūrinę patirtį, pakeisti mąstymo įpročius, o tai turės teigiamą poveikį to-
lesniam jų mokymuisi.

PoVEIKIS MoKINIAMS 
  Pasikeitė mokinių požiūris į mokyklą bei mokomuosius dalykus. Projekto pra-

džioje mokyklinio išsilavinimo reikalingumą teigiamai įvertino tik 10 proc. 
mokinių. Projekto pabaigoje paaiškėjo, kad 98 proc. septintokų ypač patiko ir 
mokytis paskatino integruotos pamokos. 

  Net 90 proc. mokinių labiau domėtis biologija ir chemija motyvavo integruo-
tos kitokiose erdvėse vedamos pamokos, užsiėmimai, kuriuose naudojamos 
įvairios, pamokos temą įvairiapusiškiau suvokti padedančios priemonės (skai-
tmeniniai mikroskopai biologijos pamokoje, eterinių aliejų testavimas chemi-
jos pamokoje).

  Pasibaigus projektui septintokai tapo daug atviresni, labiau gilinosi ir daug 
nuoširdžiau, išsamiau atsakinėjo, ieškojo ir išreiškė asmeninį požiūrį, individu-
alią nuomonę.

  Dalyvavimas projekte išmokė klasę glaudžiau bendradarbiauti, ypač akivaiz-
džiai sumažėjo priešprieša tarp klasės merginų ir vaikinų, buvusi itin ryški pro-
jekto pradžioje.

  Pastebėti pagal specialią programą besimokančio moksleivio elgesio pokyčiai: 
jis įvairiose veiklose dalyvavo labai aktyviai ir rezultatyviai, turėjo daug progų iš-
reikšti savo gebėjimus, veikloje pajusti asmeninę svarbą. Vaiko dalyvavimas pro-
jekte akivaizdžiai pagerino jo paties savivertę ir statusą tarp bendramokslių.
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Pastebimai sumažėjo 7a klasės mokinių tarpusavio susiskaidymas, palyginti 
su projekto pradžios etapu, o tai leido inicijuoti ir atlikti komandines ir grupi-
nes užduotis, nesiskirstant į „draugus“ ir „nedraugus“.

 Kūrėjai atnešė naujų idėjų
Nors projekto planavimo etape mokytojų požiūris į galimas nestandartines 
pamokas buvo gana gynybiškas – nuogąstauta, kad „pamokose bus žaidžia-
ma ir nesimokoma“, drauge reflektuojant ir diskutuojant buvo suprasta, jog 
projekto veiklos organiškai įsilies į mokomų dalykų temas ir padės moki-
niams geriau įsisavinti šias temas.  

Visi į projektą įsitraukę mokytojai tvirtina gavę pozityvios patirties ir naudos – 
betarpiškai bei aktyviai bendradarbiaudami su kuriančiu praktiku A. Grigalaičiu 
ir kūrybos agente E. Vigelyte, 
tiksliai planuodami kiekvieną su 
pasirinktų dalykų temomis su-
sijusią bendrą veiklą, mokytojai 
pajuto glaudesnio tarpusavio 
bendradarbiavimo poreikį. 

Įvertinta refleksijos svarba. Mokytojai ref-
leksijos metu pripažino, kad projektas jiems praktiškai parodė, jog mokymas ir 
mokymasis yra kūrybinė veikla. Taip pat refleksijos metu gimė „mokytojų kam-
bario“, kaip erdvės kolegiškam tobulėjimui, „atgaivinimo“ idėja, buvo išreikštas 
noras ateityje mokytojams glaudžiau ir produktyviau bendradarbiauti. 

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla ir kitais mokslo metais tęsė veiklą 
„Kūrybinių partnerysčių“ projekte. o sukurtas žemėlapis-žaidimas sėkmingai 
naudojamas pamokose. 

„Neturėjome tikslo pakelti klasės pažangumo rodiklių, koncentravomės į motyvacijos pokyčius ir, 
manau, mums pavyko. Mokytojams liko daug naudingos patirties, kurią jie galės panaudoti dar daug 
metų. Vaikus labiausiai įtraukęs fotografijos menas atvėrė nemažai pokyčių, paskatino mokytis ma-
tematikos“. 

Kuruojanti mokytoja Irma Daukšienė

„Nauji žmonės į mokyklą atnešė optimizmo, įkvėpė idėjų, 
kaip į mokymą pažvelgti kitu kampu. Šie nauji mokymo ir 
mokymosi atradimai leido geriau pažinti ne tik mokinius, 
bet ir mokytojus, tapo lengviau bendrauti tarpusavyje“. 

Kuruojanti mokytoja Irma Daukšienė

NAUDA MoKyToJAMS 
  Mokytojai sukaupė ugdymo organizavimo netradicinėse erdvėse patirties 

(Danės upė, mikroskopų klasė ir t. t.).
  Mokytojai teigia gavę daug naudingos informacijos ir papildę savo dėstomo 

dalyko žinias, dirbdami su standartinėse pamokose nenaudojamomis prie-
monėmis – fotoaparatais, mikroskopais, filmavimo kamera.

  Projektas mokytojams suteikė postūmį aktyviai kurti mokymo metodus, kurie 
būtų įdomūs, įkvepiantys tiek mokiniams, tiek patiems mokytojams, skatintų 
nestandartinį bendravimą, bendradarbiavimą pamokose bei kūrybišką požiūrį. 

 Integruotos pamokos motyvuoja
Integruotų, ypač ne mokyklos erdvėje vykusių pamokų metu pastebėtas 
didesnis mokinių susidomėjimas dėstoma tema nei per įprastas pamokas. 

Štai Klaipėdos siuvėjų ir paslaugų verslo mokykloje surengtoje biologijos pa-
mokoje, kurioje kiekvienas mokinys gavo darbastalį su mikroskopu, dvi aka-
demines valandas 99 proc. mokinių dirbo produktyviai ir aktyviai. 99 proc. 
7a klasės mokinių teigė, kad su fotografija susietos matematikos pamokos 
padėjo geriau įsisavinti matematikos temą „Proporcijos“.

Mokytojai itin teigiamai įvertino patirtį, sukauptą planuojant veiklas kitose 
erdvėse, pvz., išvyka prie Danės upės (tyrinėjant vandenį, filmuojant upės 
dugną, užsiėmime integruojant geografijos, biologijos ir chemijos dalykus) 
ar pamoka Klaipėdos siuvėjų ir paslaugų verslo mokyklos elektroninių mi-
kroskopų klasėje (skaitmeniniais mikroskopais tyrinėjant mokyklos aplinkos 
biologinius objektus), taip pat mokantis įvairiose pamokose pasitelkti fo-
tografiją, pavyzdžiui, fotografuoti panoramines nuotraukas, apskaičiuojant 
proporcijas ir integruojant matematiką.

Septintokai suvokė ir didžiavosi savo dalyvavimu ir autoryste kuriant galutinį 
projekto rezultatą bei veiklas iliustruojančius albumus, ypač džiaugėsi albu-
mais „Vaiduoklių fotografijos“ ir „Kraupieji portretai“, kuriuose jų paaugliška 
vaizduotė galėjo šėlioti neribojama.
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 Idėją pasitiko atsargiai
Pradinę projekto idėją – rasti patrauklių, bendradarbiavimu pagristų kūrybi-
nio mokymo metodų – papildė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto kūrybos 
agentės Julijos Ladygienės įžvalgos. Pastebėta, kad daugelis nedrausmin-
gumo, nesusitelkimo, perdėto aktyvumo atvejų susiję su įvairiomis patyčių 
formomis. Tai patvirtino ir sociometrinis tyrimas. 

Tad projekto idėja išplėtota: siekta sukurti bendradarbiavimu ir visų įtrau-
kimo principais pagrįstą mokymosi erdvę ir išgyvendinti patyčias iš klasės. 
Projekto tikslai – ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, rasti pa-
trauklių mokymo metodų, kurie įtrauktų visus mokinius. 

Projekto planavimo metu, piešdami minčių žemėlapius, mokiniai sumanė 
išleisti knygą, vėliau drauge nuspręsta sukurti vieną žurnalo numerį, jį ilius-
truoti ir išleisti leidykloje. Sukurtas preliminarus žurnalo viršelis, sumanytas 
pavadinimas „Juokiasi žodžiai“. Mokiniai ir mokytojai ėmė žaisti „žurnalistų“ ir 
„redaktorių“ žaidimą.

ugDantis Pasitikėjimas:  
kaiP mokiniai taPo mokytojais

„JUokIAsI žodžIAI“
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija

Kūrybos agentė – Julija Ladygienė, etnologė. 
Kuriantis praktikas – Jonas Liugaila, iliustratorius. 
Kuruojanti mokytoja – Rasma Staškuvienė, lietuvių k. mokytoja. 
Projekto dalyviai – 23 šeštokai. 

 Prisiėmę atsakomybę, išmoko bendradarbiauti
Kaip sunkiai suvaldomą judrių šeštokų energiją nukreipti teigiama linkme – į 
norą pažinti ir kažką drauge sukurti? Keliolika Skuodo rajono Mosėdžio gim-
nazijos mokytojų, dėsčiusių 6a klasės mokiniams, padedami kūrėjų, rado 
savitą būdą: įtraukė vaikus į žurnalo kūrimo ir parengimo spaudai darbus. 
Leidėjais ir žurnalistais tapę mokiniai aprašė pamokas, kurioms vadovavo jie 
patys, konsultuojami mokytojų.

Padedant mokytojams vykusi kūrybinė klasės veikla paskatino ilgalaikes 
permainas: šilčiau, nuoširdžiau tarpusavyje bendraujantys vaikai įdėmiau 
įsiklauso į mokytojus ir dažnai pri-
simena, ką patyrė, kai patys pirmą 
kartą atsistojo prieš klasę kaip 
mokytojai. 

R. Staškuvienės žodžiais, 23 moki-
nių klasė – itin problemiška, tačiau 
ne socialiniu požiūriu, ne mokslo ar 
pažangumo prasme: joje nebuvo so-
cialiai apleistų, probleminių šeimų vaikų ar agresyvių, nevaldomų mokinių.

Tiesiog tai buvo labai aktyvi, judri, sunkiai dėmesį į dėstomus dalykus per 
pamoką sutelkianti klasė, kurioje 17 berniukų ir 6 mergaitės. Štai šį mokinių 
judrumą, jų energiją ir sumanyta nukreipti į bendrą kūrybinę veiklą. 

„Galima sakyti, projektas kilo tiesiog iš pačios problemos. 
Mokytojai nuolat skundėsi, kad negali „susitvarkyti“ su 
šeštokais, jie nedrausmingi, nedėmesingi, neįsitraukia į 
pamoką. Todėl projektą kūrėme atsižvelgdami į kiekvienam 
dalyko mokytojui pažįstamus sunkumus su šia klase“.  

6a klasės auklėtoja Rasma Staškuvienė

„Pati pradžia buvo gana sunki. Kaimo mokytojai dažniausiai įpratę prie nusistovėjusios veiklos, 
stabilių, laiko išbandytų mokymo metodų, o čia į mokyklą atvyko nauji žmonės, pradėta neįpras-
ta, netradicinė veikla, pasikeitė pamokos struktūra ir forma. Vis dėlto mokytojai labai susitelkė į 
projektą. Kiekvienas medžiagą į žurnalą rinko savaip, bet ji buvo pagrįsta informacija iš pamokų, 
kurioms pasirengė ir vadovavo mokiniai. Tai, kad kiekvienas mokytojas galėjo visiškai laisvai orga-
nizuoti darbą, manau, įtraukė, paskatino eksperimentuoti ir pačius mokytojus“. 

Kuruojanti mokytoja Rasma Staškuvienė
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 Mokinių sukurtos pamokos 
Mėnesį trukęs pirmasis ciklas baigėsi pamokų, kurioms vadovavo mokiniai, 
stebėjimu. Kokios buvo vaikų parengtos ir vadovautos pamokos? 

Štai rusų kalba surengta neakivaizdinė kelionė po mokyklą, kurios metu mo-
kiniai geriau įsiminė patalpų pavadinimus. Anglų kalbos pamokoje vienas 
šeštokas suvaidino astrologą, paskatinusį komandas varžytis, kuri geriau iš-
moko Future Simple laiką, taip pat žiūrėtos kino filmo ištraukos, pagal kurių 
turinį mokiniai turėjo patvirtinti arba paneigti tam tikrus teiginius. 

Istorijos pamokoje buvo aplankytos ir aprašytos Mosėdžio įžymybės, papa-
sakoti su jomis susiję istoriniai faktai. Sukurti žaismingus piešinius primenan-
tys matematiniai koordinačių žaidimai, pateikti lengvai pagaminamų patie-
kalų receptai, kuriuos išbandė patys šeštokai. 

Šeštokai rankomis sumaketavo eskizinius rubrikų atvartus, kuriuose sutarti-
niais ženklais sužymėjo visas jų sudedamąsias dalis, dydžius, spalvas, kompo-
ziciją. Vėliau kūrėjas J. Liugaila kompiuteriu parengė žurnalo maketą. Galop 
žurnalas „Juokiasi žodžiai“ 
buvo išleistas ir išplatintas. 
Mokiniai didžiavosi ben-
dru ir savo individualiu 
darbu. 

 Pasirengimai tapti mokytojais – per žaidimus
Projektui prasidėjus, mokytojai pasiskirstė rubrikas, kurias siejo su savo dės-
tomu dalyku, o moksleiviai pagal pageidavimą jas pasirinko, nežinodami, 
kurie mokytojai yra jų „redaktoriai“. Mokiniai apipavidalino rubrikų stendus, 
kuriuos kitą dieną nešė savo „redaktoriams“. Stenduose vėliau buvo klijuo-
jama medžiaga, kalendoriuje žymimos svarbiausios darbo, proceso datos. 

Taigi žurnale „dirbo“ 13 „redaktorių“ – beveik visi 6a klasei dėstę mokytojai. 
Kiekvienas mokytojas vadovavo 2–3 „žurnalistų“ komandoms. Būsimojo žur-
nalo rubrikos buvo pildomos „redaktoriaus“ mokomojo dalyko medžiaga. 
Kad jos būtų, mokiniai turėjo vadovauti pamokoms, o mokytojai turėjo pa-
dėti jiems šioms pamokoms pasirengti. 

Šeštokai turėjo vado-
vauti vienai ar dviem 
kiekvieno dalyko, ku-
ris, padedant „redak-
toriui“, buvo atspin-
dėtas žurnale, pamo-

koms, o likusioms pamokoms 
vadovavo mokytojai. Jos taip pat buvo netradicinės, pavyzdžiui, neįprastose 
erdvėse vyko mokomieji žaidimai, padedantys kitokia forma suvokti moko-
mosios temos esmę.  

„Tos patirtys, kurių įgavome dirbdami su mokiniais, ypač su J. Ladygiene 
ir J. Liugaila, išlaisvino ir mus pačius; metodai, ypač paskatinimas per žai-
dimą kurti, išėjimas iš tradicinių mokyklos erdvių – visa tai, kaip teigia-
ma, jau pasitvirtinusi ir veiksminga patirtis, liko ir tebenaudojama mūsų 
mokykloje“. 

Kuruojanti mokytoja Rasma Staškuvienė „Žinios tarp klasių sklido greitai, žinau, kad paralelinės klasės šeštokai 
projekto įgyvendinimo metu kreipėsi į mokytojus klausdami, kodėl kū-
rybinei veiklai pasirinkta ne jų, o 6a klasė. O mano auklėtiniai galutinio 
projekto ir žurnalo pristatymo metu buvo tiesiog laimingi. Netgi praslin-
kus metams nuo projekto jie vis dar prisimena ir vėl norėtų tokios veiklos“. 

Kuruojanti mokytoja Rasma Staškuvienė 
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 Elgesį ir mąstyseną keitė atsakomybė
Bendros veiklos sėkmei daug įtakos turėjo kūrybos agentės J. Ladygienės ir 
kuriančiojo praktiko J. Liugailos užmegzti šilti, palaikantys santykiai su moki-
niais, skatinantys pasireikšti vaikų vaizduotę, smalsumą, mokantys kūryba ir 
tarpusavio pagalba pagrįstos veiklos. 

Mokytojai refleksijoje pripažino, kad jiems sunkiausia buvo pasitikėti moki-
nių gebėjimais ir suteikti jiems atsakomybę už tai, kas vyksta pamokose, taip 
pat – valdyti laiko ir energijos išteklius, skirtus pasirengimo darbams.  

 Metodai tebeveikia
Klasės auklėtoja turėjo galimybę stebėti, kaip keitėsi projekte dalyvavusių 
auklėtinių elgesys bei mąstysena, ir džiaugiasi kai kurių moksleivių pokyčiais. 

Kuruojančios mokytojos manymu, gausiai projekto dalyvių grupei sklandžiai 
dirbti padėjo aiškus, visų drauge sukurtas ir priimtas veiksmų modelis. Projektui 

„Stengiausi, kad auklėjamosios klasės vaikai gebėtų darniau dirbti grupėje, priimtų kitokį draugą, išgirstų 
kitokią nuomonę, nesityčiotų. Man pačiai sunkiausia buvo nesikišti į sukoordinuotų veiksmų tėkmę. Tačiau su 
kolegomis pastebėjome, kad kuo daugiau atsakomybės suteikdavome mokiniams, tuo labiau jie įsitraukdavo 
į projektą ir tuo sutelkčiau dirbo. Tai – vertinga patirtis, kuria dabar remiuosi ir kitose savo pamokose“. 

Kuruojanti mokytoja Rasma Staškuvienė

„Tarp mano auklėtinių yra vaikas, kuriam net rankos drebėdavo, kai tekdavo išeiti prieš klasę deklamuoti eilėraščio. 
Kai jis, padedamas klasės draugo, vedė pirmąją savo pamoką, kiti bendraklasiai jam pasakinėjo, nes jautė pareigą 
kažkaip padėti. Tačiau jau antrą projekto pamoką paauglys vedė kur kas drąsiau. O štai po metų modulinės pa-
mokos metu, kai vyko mokomasis žaidimas „Taip ir ne“, jis buvo drąsiausias komandos narys, atsakęs į daugiausia 
klausimų ir nustebinęs bendraklasius, kurie nuoširdžiai džiaugėsi jo sėkme. Manau, tai puikiausias ilgalaikių pro-
jekto permainų įrodymas“. 

Kuruojanti mokytoja Rasma Staškuvienė 

„Mūsų projektui pasibaigus, projekto sėkmės istoriją pristačiau visai mokyklai, o vėliau įgyta patirtimi de-
taliai ir išsamiai pasidalijau su „bandomajai“ klasei dėsčiusiais mokytojais. Papasakojau, ką buvome suma-
nę ir kaip dirbome, kas mums sekėsi, o kas – ne, kas vaikams patiko, ką jie visi drauge veikė, ir kas iš viso 
to išėjo. Kiek žinau, ši mokytojų grupė kai ką pakeitė, darė savaip, tačiau aptariant I pusmečio rezultatus 
paaiškėjo, kad „bandomojoje“ klasėje daugelis rodiklių buvo geresni, o to anksčiau nebūdavo“. 

Kuruojanti mokytoja Rasma Staškuvienė

„Nereikia manyti, kad vienas projektas išsprendė visas 
problemas. Klasė išliko judri, bet vaikai tapo savarankiš-
kesni, drąsesni, gražiau, pagarbiau ir sutelkčiau bendrauja. 
Be to, tai – motyvuoti mokytis vaikai. Tarp jų beveik nėra 
tokių, kurie sakytų – man tas pats, kaip mokausi“. 

Kuruojanti mokytoja Rasma Staškuvienė 

nuoširdžiai skyrę laiko ir dėmesio, dauguma mokytojų šią patirtį kitais mokslo 
metais pabandė pritaikyti ir kitose klasėse. Taip paaiškėjo, kad rasti kūrybiški 
mokymo metodai pasitvirtino, jie puikiai veikia ir kitose klasėse.

Nors mokykla vėliau nebedalyvavo „Kūrybinių partnerysčių“ projektinėje veiklo-
je, kitais mokslo metais gimnazijos mokytojai sumanė kūrybinę veiklą išbandyti 
kitoje, jų pačių pavadintoje „bandomąja“, klasėje, kurioje dar kartą praktiškai pati-
krino kai kuriuos pernykščio projekto modelius – ir jie taip pat pasirodė sėkmingi. 

PoVEIKIS MoKINIAMS 
 Projekte dalyvavę mokiniai išmoko bendradarbiauti ir noriai imasi kūrybiško 

mokymosi veiklų. 
 Mokiniai įvertino, kad šis projektas buvo sunkus, bet malonus darbas. 
 Dirbdami drauge, suteikdami ir priimdami grįžtamąjį ryšį bei dalydamiesi idė-

jomis mokiniai kūrė tolerantišką mokymosi erdvę.
 Pokalbių su mokiniais metu paaiškėjo, kad net kitų atstumtaisiais įvardyti 

moksleiviai nebesijaučia tokie esantys. 

NAUDA MoKyToJAMS 
 Mokytojai patvirtino, jog idėja sukeisti vietomis mokinius ir mokytojus buvo 

labai paveiki, nes mokiniai pajuto atsakomybės ir mokytojo darbo reikšmę, o 
mokytojai išmoko pasitikėti mokiniais, leisti jiems augti ir mokytis iš savo klaidų.

 Mokytojai tapo vieninga kūrybiško mokymosi bendraminčių grupe. 
 Mokytojai patobulino didaktines kompetencijas, išbandė naujus kūrybiškus 

ugdymo metodus. 
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„kAlbos rAIškos mokymAsIs pEr 
IsTorInės TEATrInės pJEsės sTATymą“ 

Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla 

Kūrybos agentas – Rokas Leonavičius, aikido, jogos ir meditacijos instruktorius. 
Kuriantis praktikas – Petras Lisauskas, aktorius. 
Kuruojanti mokytoja – Rasa Skrodenienė, lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja.
Projekto dalyviai – 16 septintokų.

 Suvaidinę istorines asmenybes, raiškiau prabilo ir patys
Kelmės rajono Elvyravos pagrindinėje mokykloje 2013 m. pastatytas „vaikš-
čiojančio teatro“ spektaklis, kuriame septintokai įkūnijo įvairias didžias istori-
nes asmenybes, išmokė mokinius drąsiau ir sklandžiau kalbėti viešai ir paska-
tino dažniau paimti į rankas knygą. 

Savo pačių parašytą pjesę suvaidinę paaugliai ja labai didžiuojasi ir džiugina 
savo istorijos mokytoją, mat net ir pasibaigus kūrybiško mokymosi projektui 
su jais galima padiskutuoti istorinėmis temomis, ypač – apie Antrąjį pasauli-
nį karą. Mokinių susidomėjimas istorinėmis asmenybėmis neslūgsta: skaito-
mos ir aptariamos knygos, matyti filmai. 

Septinta klasė, kurioje mokėsi 16 moksleivių, buvo ganėtinai problemiška. 
Mokiniams stigo motyvacijos mokytis, jie sunkiai reiškė mintis. Dalį šios kla-
sės mokinių sudaro globos namų auklėtiniai, nemažai gyvena itin sudėtin-
goje socialinėje aplinkoje, be to, didžioji dalis moksleivių šeimų gyvena sun-
kiai pasiekiamose vietovėse.

Integruojant lietuvių kalbos, istorijos, etikos ir dailės pamokas, statant spek-
taklį istorine tematika tikėtasi ne tik sudominti septintokus dėstomais da-

lykais, sustiprinti mokymosi motyvaciją, bet ir išmokyti juos rišliau, aiškiau 
kalbėti, nuosekliau ir suprantamiau reikšti mintis, paskatinti daugiau skaityti. 

Bendradarbiaujant su kūrybos agentu Roku Leonavičiumi įžvelgta ir kita pro-
blema, kurią pripažino ir patys mokiniai – klasėje stigo tarpusavio sutarimo. 

Drauge nuspręsta statyti spektaklį: tikėtasi, jog taikant kūrybiškumą skatinan-
čius sceninio meno metodus stiprės ir grupės bendradarbiavimas. Siekiant į 
kūrybos procesą integruoti daugiau mokomųjų dalykų, pasirinkta istorinių as-
menybių tema.  

 Pasirengimų etape – kūrybiniai ir mokomieji žaidimai
Projekto pradžioje kūrybos agentas R. Leonavičius septintokams surengė 
nemažai užsiėmimų, ugdančių bendradarbiavimo gebėjimus, skatinančių 
tarpusavio pasitikėjimą, ugdančių kūrybines galias ir skatinačių mokinius 
aiškiai, rišliai formuluoti ir reikšti mintis.

Su septintokais kūrybos agentas R. Leonavičius daug diskutavo apie tarpu-
savio santykius, įvairias baimes, patinkančius, nepatinkančius dalykus mo-
kykloje. Siekiant parodyti, jog nemažai žmonių, nepaisydami to, jog gali 
būti nesuprasti, nebijo įgyvendinti savo idėjų ir svajonių, surengta išvyka į 
Šiaulius, aplankyti netradicinius amatus puoselėjantys žmonės. Paaugliai 
lankėsi knygynėlyje, kuriame galima vartyti ir skaityti knygas prie kavos puo-
delio, akvariumų krautuvėlėje, aikido centre, spaustuvėje. 

Ugdantis pasitikėjimas:  
kaip mokiniai tapo mokytojais
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2012 m. pabaigoje Elvyravos pagrindinėje mokykloje vyko renginys „Gyvoji kny-
ga“, kuriame dalyvavo įvairių klasių moksleiviai. Susitikime su įvairių profesijų 
žmonėmis siekta, kad mokiniai formuluotų klausimus, diskutuotų su svečiais, 
išsiaiškintų jų profesijas, praplėstų akiratį. Pokalbiai, kuriems buvo numatyta skirti 
po vieną pamoką skirtingose amžiaus grupėse, užsitęsė net ilgiau nei planuota.

Nuo 2013-ųjų pradžios septintokams vyko ir kūrybinės sesijos su kuriančiuo-
ju praktiku – režisieriumi, aktoriumi, šokėju Petru Lisausku. Užsiėmimų metu 
septintokai atliko įvairius susikaupti, bendradarbiauti skatinančius pratimus 
su kamuoliais, balionais, batutu, žaidė kūrybiškumą ugdančius, vaizduotę 
lavinančius žaidimus. Paaugliams didelį įspūdį darė šio charizmatiško žmo-
gaus asmenybė.

 Rašė pjesę ir darė kaukes
Šitaip septintokai pasirengė kitam projekto etapui, komandinei veiklai, kai 
visi drauge rašė pjesę būsimajam spektakliui. Rašė savo jėgomis, konsultuo-
jami kūrybinio agento. Taip buvo skatinamas jų kūrybingumas, plečiamos 
istorijos žinios, ugdomi lietuvių kalbos rašymo įgūdžiai. 

Kiekvienas mokinys turėjo pasirinkti jį labiausiai dominančią istorinę asme-
nybę – tai galėjo būti bet kurio laikmečio ar krašto individas, vienaip ar kitaip 
įėjęs į žmonijos istoriją. Bendrai aptarę veiksmo vietą, veikėjus, eigą, kiekvie-
nas kūrė savo personažą, jo priešistorę, grupėse tarėsi, kaip jų personažai 
susitiko, susipažino. 

Pastebėta, jog veikla moksleivius labai įtraukė: jie karštai diskutavo, insceni-
zavo, kūrybinis darbas buvo labai produktyvus. Vėliau septintokai rinko infor-
maciją apie savo veikėją, aiškinosi jo charakterio savybes, pasaulėžiūrą, kad 
geriau suvoktų savo personažą, jį įprasmintų ir tuo pačiu metu plėstų savo 
istorines žinias.

Siekiant paįvairinti procesą ir įtraukti daugiau dėstomų dalykų, paaugliai 
buvo raginami sužinoti ne tik istorinių faktų, susijusių su personažu, bet ir 

studijuoti jo laikotarpio aplinką, geografines detales: kur jis gyveno, kaip tuo 
metu atrodė jo šalis ir tuometis regiono žemėlapis, kaip ta vietovė atrodo ir 
kam priklauso dabar.

Siekdami kuo geriau suvokti savo vaidmenis ir jų tarpusavio saitus, mokiniai 
kreipėsi į istorijos, geografijos ir etikos mokytojus.

Kūrėjo P. Lisausko padedami septintokai patys iš gipso kūrė kaukes, kurias 
vėliau panaudojo vaidindami. Kaukės turėjo kuo labiau atspindėti istorinės 
asmenybės fizinius veido bruožus, remiantis paveikslais ir kitais informaci-
niais šaltiniais.

 Mokytis įkvėpė aktoriaus profesija 
Taip pat P. Lisauskas paskatino moksleivius dienoraštyje rašyti, kaip sekasi da-
lyvauti projekte, kas patinka, kas nepatinka, kaip tuo metu jaučiasi rašantysis 
asmuo, kas apskritai nutinka jo gyvenime. Dienoraštyje turėjo būti kaupiama 
ir informacija apie pasirinktą personažą – istorinę asmenybę, jos teigiamas ir 
neigiamas savybes. 

Galiausiai buvo statomas spektaklis, kuriame kiekvienas mokinys turėjo savo 
vaidmenį, tačiau visi nuolat dirbo ir vaidino kaip grupė. Kūrėjas P. Lisauskas 
patarė, kaip kiekvienam kuo geriau atskleisti savo personažą, papasakojo 
apie aktoriaus profesijos ypatumus, mokė pratimų, prieš vaidinant sušildan-
čių raumenis, veidą, mankštinančių balso stygas. 
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 Drąsiai kalba, klausia, domisi 
Jau įgyvendinant projektą pastebėti pirmieji moksleivių elgsenos ir įgūdžių 
pokyčiai – tiek grupės lygmeniu, tiek individualūs. Juos pastebėjo ne tik 
mokytojai, bet ir patys septintokai: jie tapo drąsesni, iniciatyvesni, sustiprė-
jo informacijos pristatymo auditorijai įgūdžiai, akivaizdžiai gerėjo skaitymo 
technika, ypač tinkamas intonavimas. 

Projekto veiklos padėjo įsitraukti visiems mokiniams, nepaisant jų gebėjimų, 
patirties. Iki projekto su bendraklasiais beveik nebendravusi ir netgi bemaž 
visai nekalbėjusi paauglė ne tik garsiai ir raiškiai prabilo, bet ir pradėjo atvirai 
bendrauti. Specialiųjų poreikių mokinys, visų nuostabai, puikiai suvaidino ir 
parodė gyvą susidomėjimą įvairiomis temomis, prie kurių buvo prisiliesta 
įvairių projekto veiklų metu. 

Projektas turėjo netiesioginį poveikį kitų klasių mokiniams. Po kūrybos agen-
to R. Leonavičiaus surengtos akcijos ,,Dovanok mokyklai knygą“ lietuvių kal-
bos kabinetas pasipildė daugiau nei 100 vaikams ir paaugliams skirtų knygų, 
kurias labai aktyviai ėmė skaityti apie 15–20 proc. 5–10 klasių mokinių, aki-
vaizdžiai pagerėjo 6–8 klasių užklasinio skaitymo rezultatai. 

 Mokytojų atradimai ir pokyčiai  
Projektas „Kalbos raiškos mokymasis per istorinės teatrinės pjesės statymą“ 
tiek mokytojams, tiek patiems mokiniams padėjo įžvelgti tokius mokinių 
gebėjimus, kurių nebuvo galima pastebėti tradicinių pamokų metu. ypač 
mokytojus nustebino vaidybiniai gebėjimai tų mokinių, iš kurių to visiškai 
nesitikėta.  

Projekte dalyvavusių mokytojų santykiai su buvusia septinta klase ir kitais 
mokslo metais išliko draugiški ir pagarbūs, paremti didesniu tarpusavio pa-
sitikėjimu. 

„Akivaizdu, jog lietuvių kalbos pamokose mokiniai suprato, kad tekstą būtina, be to, ir įdomiau, skai-
tyti tinkama intonacija, kad tai padeda geriau suvokti veikėjų charakterius, situaciją. Mokiniai labai 
noriai inscenizuoja, skaito vaidmenimis. Prasiplėtė mokinių (tiesą sakant, ir ne vieno mokytojo) po-
žiūris į kūrybiškumo svarbą. Labai pasikeitė mokinių pasitikėjimas savimi, nes projekto metu jiems 
buvo nuolat sudaromos sąlygos, parenkami metodai, darbo būdai, žaidimai, kurie leido kiekvienam 
iš jų patirti sėkmę“. 

Kuruojanti mokytoja Rasa Skrodenienė

Taip pat pjesės tekstas buvo skaitomas įvairiais būdais: mokiniai skaitė cho-
ru ir po vieną žodį (teko labai atidžiai sekti tekstą). Vėliau užduotis sunkėjo: 
reikėjo ne tik perskaityti žodį, bet ir suteikti jam tam tikrą ,,spalvą“, emociją. 
Įsitraukę į keletą gebėjimų išsyk ugdančias veiklas, mokiniai mokėsi su užsi-
degimu, nė nejausdami, kad mokosi.

2013 m. gegužės pabaigoje mokyklos bendruomenei ir svečiams pristatytas 
projekto rezultatas – „Vaikščiojančio teatro“ spektaklis. Mokyklos sode vykęs 
spektaklis buvo puikiai įvertintas, patys moksleiviai labai didžiavosi savo darbu.  

PoVEIKIS MoKINIAMS  
 Apklausos projekto pradžioje ir pabaigoje parodė, kad mokiniai palankiau 

žvelgia į mokyklą ir mokymąsi, entuziastingiau lanko pamokas. 
 Išaugusį septintokų kūrybiškumą rodo ir tai, jog tą pačią užduotį gavę projek-

to pabaigoje gebėjo rasti netradicinį, kūrybišką jos sprendimo būdą.  
 Projekto pabaigoje mokiniai pradėjo kalbėti aiškiau, drąsiau, suprantamiau 

reiškė mintis. 
 Projekte dalyvavę mokiniai ir kitais mokslo metais akivaizdžiai išsiskyrė stipres-

niais klausimų kėlimo įgūdžiais, jie nuolat vieni kitus, o kartais ir mokytoją ragi-
na reflektuoti atliktą veiklą. 

 Mokiniai labai praplėtė žinias apie istorines asmenybes ir jų gyvenimo laikme-
tį. 

 Klasė tapo draugiškesnė, išmoko bendradarbiauti, sustiprėjo kaip kolektyvas. 

NAUDA MoKyToJAMS
 Dalyvaudami projekte, mokytojai išmoko taikyti ne vieną refleksijos ir įsiverti-

nimo būdą, suprato, kaip svarbu aptarti ne tik tai, ko išmoko mokiniai, bet ir 
kaip jie pamokoje jautėsi.

 Mokytojai išmoko naujų mokymo metodų – dėmesio sutelkimo pratimų, 
vaizduotės, smalsumo žadinimo būdų, kuriuos taiko tiek savo dalykų pamo-
kose, tiek klasės vadovo veikloje ar organizuodami popamokinius renginius. 

 Pasiteisino užsiėmimų metu rengiamos pertraukėlės, reguliarūs kūrybiniai ir 
netgi fiziniai pratimai, leidžiantys grupei susikaupti ir atgauti įkvėpimą. 

 Mokytojai atrado, kad lygiaverčių pareigų suteikimas kiekvienam mokiniui, 
nepaisant jo „galimų numanyti“ gebėjimų, motyvuoja ir įtraukia mokinius.
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Projektas mokytojams padėjo suvokti, kad kūrybiškumas – tai pirmiausia 
penki kūrybinio mąstymo įpročiai (vaizduotė, smalsumas, atkaklumas, ben-
dradarbiavimas ir nuosekli praktika), kuriuos labai svarbu ugdyti. Taip pat 
svarbus atradimas – ugdymui galima sėkmingai panaudoti ne tik klases, bet 
ir kitas mokyklos erdves. 

Pirmųjų metų patirtis parodė, kad projektas įdomus, naudingas, jame no-
riai dalyvauja ir mokiniai, ir mokytojai. Baigusi 2012–2013 m. m. programą 
„Tyrinėjančios mokyklos“, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla buvo 
pakviesta dalyvauti tolesnėje „Pokyčių mokyklos“ programoje.

autentiškos užDuotys:  
tėvai ir seneliai mokykloje 

„mEIlė UžsIEnIo kAlbAI  
ATEInA pEr skrAndĮ“

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Kūrybos agentas – Vytautas Eidėjus, gamtininkas. 
Kuriantis praktikas – Maratas Sargsyanas, kino režisierius.
Kuruojanti mokytoja – Vilija Morkūnaitė, teatro mokytoja.
Projekto dalyviai – 25 dešimtokai.

 Pažadintas noras kurti ir mokytis kitaip 
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija „Kūrybinių partnerysčių“ 
projektuose dalyvauja nuo pat jų pradžios, tačiau išskirtinai sėkmingais mo-
kykloje laikomi būtent 2013-ieji metai, kai gimnazistų klasėse buvo įgyven-
dinami išsyk trys projektai. 

Į mokyklą atvykus kūrybos agentui Vytautui Eidėjui, į „Kūrybinių partnerys-
čių“ projektą savo noru įsitraukė aštuoni mokytojai, kurie, moderuojant kū-
rybos agentui, išgrynino projekto idėją. Šiame leidinyje aprašomas vienas iš 
trijų gimnazijoje įgyvendintų projektų. 

 Meilė užsienio kalbai 
Projektas „Meilė užsienio kalbai ateina per skrandį“, įgyvendintas su 2c klase, 
ypač gerai įvertintas dėl to, kad šio projekto kūrybinių veiklų metu Kupiškio 

„Didžiausia 2013 m. projektų nauda – vidiniai asmenybiniai pokyčiai. Vaikai pasidarė kitokie – atviresni, ge-
resni, drąsesni, laisvesni. Įdomiomis įžvalgomis praturtėjome ir mes, mokytojai. Gavome progą įsitikinti, jog 
visiškų pralaimėjimų ar laimėjimų nėra: nesėkmė yra pozityvi patirtis, leidusi pasitikrinti, kas veikia, o kas – 
neveikia. Bet jei nepabandysi, taip ir liksi nesužinojęs – o gal čia pat už kampo laukė svarbus atradimas“. 

Teatro mokytoja Vilija Morkūnaitė 
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Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija gyvai ir aktyviai bendravo su moks-
leivių tėvais, paskatino visos bendruomenės aktyvumą. 

Planavimo sesijų metu gimnazijos mokytojai iškėlė problemą: mokiniai ne-
turi motyvacijos mokytis rusų kalbos, negeba savarankiškai rinkti ir sisteminti 
informacijos technologijų pamokose, stokoja bendravimo kultūros, tėvai ne-
dalyvauja mokinių ugdymo procese, nesidomi vaikų veikla mokykloje.

Projekto ugdymo turinys – mokinių rusų kalbos rašytinė bei kalbinė raiška, 
maisto gamybos technologijų įgūdžių įtvirtinimas. Projekto iššūkis – kaip vi-
dinės bei išorinės mokymosi erdvės motyvuoja mokytis, įkvepia mokytojus 
kūrybiškai planuoti ir įgyvendinti ugdymo turinį. Vyko integruotos rusų kal-
bos ir technologijų pamokos, buvo kuriami trumpi filmai.

Projekte dalyvavo rusų kalbos mokytoja Janina Vildžiūnienė ir technologijų 
mokytoja Gitana Vaičiūtė, o vėliau į vykdomą projektą įsitraukė vis daugiau 
mokytojų – technologijų, fizikos, tikybos, kalbų, veiklose dalyvavo mokyklos 
direktorius ir mokinių tėvai. 

 Parodytas pasitikėjimas motyvavo
Sesijų metu mokiniai komandose kūrė filmų scenarijus užsienio kalba. Jiems 
buvo suformuluota užduotis į filmo kūrimo procesą įtraukti mokytojus ir at-
spindėti patiekalų gamybos procesus. Mokiniai ir mokytojai mokėsi dirbti fil-
mavimo įranga, įgyvendinti sukurtus scenarijus, tvarkyti filmuotą medžiagą, 
montuoti filmus, piešti kadruotes. 

Filmo kūrimas paaugliams buvo nežinomas, dar neišbandytas dalykas. Juos 
įtraukti į veiklą padėjo kuriančio praktiko Marato Sargsyano charizma, įdomi 
profesija, intensyvios netradicinėse erdvėse vykusios sesijos. Anot mokinių, 
jie jautė didelį mokytojų pasitikėjimą jais ir savo atsakomybę dėl projekto sė-
kmės, tai juos motyvavo dalyvauti projekte. Mokiniams labai patiko aplinka, 
kurioje vyko projektas („buvo gera, kaip namuose“).

Drauge kurdami, dirbdami grupėse, moksleiviai mokėsi bendravimo ir ko-
mandinio darbo. Netikėtai atsiskleidė kai kurių mokinių talentai, išryškėjo 
nauji pomėgiai, pavyzdžiui, filmuoti, gaminti maistą. Šis visos klasės kūry-
binis procesas ir lygiavertis bei geranoriškas mokytojų bendravimas paliko 
daug šiltų įspūdžių. Mokytojų vertinimu, sunkiausia buvo įtraukti mokinius į 
veiklą taip, kad jie patys mąstytų ir veiktų.

Moksleivių tėvai padėjo įgyvendinti mokinių scenarijų sumanymus, talkino or-
ganizuojant transportą, padėjo namuose įrengti filmavimo aikšteles. Projektą 

„Šiame projekte moksleivių tėvai dalyvavo itin aktyviai, ir netgi iš dalies buvo organizatoriai. Tėvų 
atsiliepimai šilti, vaikai džiaugiasi, kad namuose su tėvais gali pasikalbėti apie mokyklą. Tai gera ir 
mokyklose retoka patirtis – ir paauglys kažką gero namie pasakoja apie mokyklą, ir tėvai kviečiami 
pranešti ne kažką bloga, o kažką gera apie jų vaikus“. 

Kuruojanti mokytoja Vilija Morkūnaitė

vainikavo iškilmingas baigiamasis renginys „Karališkojo obuolio apdovanoji-
mai“, kurį vedė mokinių tėvai. Šiame renginyje buvo pristatyti visi sukurti filmai, 
apibendrinti projekto rezultatai. Mokiniams tai buvo įsimintiniausias renginys.

PoVEIKIS MoKINIAMS 
 Projekto metu mokinių rusų kalbos pasiekimai beveik nepakito, bet projekto 

veikla turėjo teigiamos įtakos mokinių požiūriui į mokymąsi: trečdaliui moki-
nių pasibaigus projektui rusų kalba asocijavosi su teigiamais dalykais, o pro-
jekto pradžioje dauguma asociacijų buvo neigiamos. 

 Padidėjo mokinių smalsumas, lavėjo vaizduotė. Projekto metu pavyko suburti 
vieningą, draugišką ir pozityvią klasę. 

 Sustiprėjo emocinis mokinių ir tėvų ryšys. 
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NAUDA MoKyToJAMS 
 Projekte dalyvavę mokytojai patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas: išmoko išradingai skatinti aktyvų mokinių bendravimą ir ben-
dradarbiavimą klasėje, bendrauti su mokinių tėvais, pripažinti jų vaidmenį ir 
atsakomybę ugdymo procese. 

 Patobulėjo refleksijos, mokymosi mokytis bei ugdymosi aplinkų kūrimo kom-
petencijos: mokytojai mokėsi kurti saugią ir įkvepiančią ugdymo(si) aplinką, 
kurioje mokiniai pasitiki savimi ir kitais. 

 Užsimezgė puikus mokytojų ir tėvų ryšys. Mokykla įgijo patirties, kaip kurti 
partneryste grįstą visos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą.

 Vertinga patirtis – visai gimnazijai 
2013 m. mokykloje susibūręs kūrybingų mokytojų klubas tapo veiksminga 
mokytojų vidinio tobulėjimo erdve, galimybe kolegoms neformaliai tobulėti 
ir bendrauti.   

Kūrybiniai mokytojų atradi-
mai, aibė metodų – padedan-
čių susikaupti, mobilizuojan-
čių, atpalaiduojančių – elek-
troniniu variantu saugoma 
gimnazijos bibliotekoje.

Itin lanksčiai, kūrybiškai pradėtas išnaudoti pamokų laikas. Atsižvelgusi į 
„Kūrybinių partnerysčių“ projektų patirtį, išryškėjusius mokinių ir mokytojų 
poreikius, gimnazijos administracija pakoregavo tvarkaraščius – jie sudaromi 
taip, kad mokytojui užtektų laiko kūrybiniam procesui pamokų metu, o mo-
kiniai galėtų patogiau susitikti su auklėtojais per klasių valandėles. 

Labiausiai pasikeitė gimnazistai: jie atviresni, geresni, drąsesni, išlaisvėję, ne-
bijo paklausti, siūlyti savo iniciatyvos, padidėjo jų noras dalyvauti ir save iš-
reikšti įvairiose kitose kūrybinėse veiklose. 

Įgyvendinant kūrybinio ugdymo projektus, prieta prie svarbių išvadų: sie-
kiant įtvirtinti inovacijas, neišvengiamai turi keistis mokytojo vaidmuo. Be 
tikro, gyvo mokytojo ir mokinio, mokyklos ir mokinio santykio, kūrybiškumas 
neįmanomas. 

„Kūrybiniai projektai išsviedė mus iš patogios, saugios zonos: juk ilgiau dirbantys mokytojai jau 
būna susikūrę savo stilių, darbo metodus, išsiugdę tam tikrą laikyseną. O projektai paskatino ki-
taip pažvelgti į ugdymo procesą – natūralu, kad mokytojams kilo baimė dėl nežinomybės – o jei 
man nepasiseks? O jei vaikai manęs tokio nepriims? O jei jie manęs nesupras? Teko bandyti, iš to 
mokytis ir džiaugtis atradimais“. Kuruojanti mokytoja Vilija Morkūnaitė

„Labai suaktyvėjo mokytojų bendravimas. Jei anksčiau, 
pasitelkę elektronines priemones, bendraudavome retai 
teišeidami iš savo kabinetų, tai dabar kūrybiškiems kole-
goms jau kilo minčių lankytis vieni kitų pamokose, stebė-
ti, ką veikia ir ką yra atradę kolegos“. 

Kuruojanti mokytoja Vilija Morkūnaitė 

„Kur kitur, jei ne mokykloje, jaunas žmogus turėtų išbandyti įvairias veiklas? O štai projektams dar neįsibėgėjus 
įvyko tokia iškalbinga scena. Kūrybos agentas klasėje paprašė rankas pakelti tuos mokinius, kuriems patiko 
veikla. Nepakilo nė viena ranka. Kam nepatiko? Ir vėl nė vienos rankos. Vaikų niekas niekada šito neklausė, jie 
nežinojo, kaip reaguoti. Vėliau jie pamatė, jog neigiamų pasekmių nebus, ir gavo patvirtinimą, kad turi teisę 
taip jaustis. Projektai paskatino asmenybinius pokyčius: vaikai ėmė laisvėti. Tai visada labai sudėtinga“. 

Kuruojanti mokytoja Vilija Morkūnaitė
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„(nE)TIkros pAmokos:  
„kAlb TIEvą I sEnElę“ 

Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo  
vidurinė mokykla

Kūrybos agentė – Daiva Nazarovienė, projektų valdymo ekspertė. 
Kuriantis praktikas – Gediminas Beržinis, fotografas.
Kuruojanti mokytoja – Irena Griškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui, matematikos mokytoja. 
Projekto dalyviai – 18 šeštokų.

 Prakalbino senelius ir net mokyklos sienas
2013 m. Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje 
buvo gausu veiklos – išsyk vyko trys kūrybiško ugdymo projektai. 

Projektai paskatino plačius pokyčius: suartėjusi mokyklos bendruomenė, 
aktyvesnis tarpusavio bendravimas mokykloje ir moksleivių šeimose, tradi-
cinius ugdymo „rėmus“ peržengę ir bendradarbiaujantys mokytojai, dides-
nis tėvų įsitraukimas į mokyklos bendruomenės gyvenimą, nauji socialiniai 
mokinių įgūdžiai, išaugęs jų pasididžiavimas savo šeimos, mokyklos ir krašto 
istorija.

Kitokios pamokos, visiškai nauji būdai mokytis labai patiko mokiniams, pa-
drąsino ir paskatino į veiklą įsitraukti specialiųjų mokymosi poreikių turinčius 
vaikus. Mokiniai tapo reiklesni pamokoms, o moksleivių tėvai netgi pageida-
vo, kad panašūs kūrybiškumą skatinantys projektai vyktų ir suaugusiesiems. 
Šiame leidinyje aprašomas vienas iš trijų mokykloje vykusių projektų. 

 Pažangumas – ne pagrindinė siekiamybė
Stinga socialinių ir viešojo kalbėjimo įgūdžių, negeba bendradarbiauti, ne-
moka mokytis, nesidomi mokomaisiais dalykais arba mokosi tik tai, kas jiems 
patinka, įdomu – tokios problemos pastebėtos mokyklai ketinant išbandyti 
kūrybiško ugdymo metodus.

Projektas „(Ne)tikros pamokos: „kalb tievą i senelę“ šeštokams sumanytas pa-
stebėjus, jog mokinių tėvai vangiai dalyvavo mokyklos gyvenime. Atotrūkis 
tarp mokyklos ir moksleivių tėvų paskatino mokytojus svarstyti, kaip į ugdy-
mo procesą ir į mokyklos bendruomenės gyvenimą įtraukti tėvus, paskatinti 
juos domėtis ne tik formaliais mokymosi pasiekimais, bet ir socialiniais įgū-
džiais bei padėti juos ugdyti. 

Projekto dalyviai galėjo netrukdomi susitelkti į kūrybą, nes pavyko itin sklan-
džiai organizuoti darbus – tam padėjo atsakingas kūrybos agentės Daivos 
Nazarovienės darbas su kuriančiu praktiku Gediminu Beržiniu bei detalus 
užsiėmimų laiko planavimas. Mokytojai integruotoms pamokoms rengėsi 
drauge su kuriančiaisiais praktikais. 

 Interviu su savo seneliu
Projektui „(Ne)tikros pamokos: „kalb tievą i senelę“ vaizdo interviu metodą, kaip 
būdą įtraukti mokinių tėvus į projekto veiklas, pasiūlė kuriantysis praktikas, te-
levizijos žurnalistas Gediminas Beržinis. Į ugdymo procesą ir į mokyklos ben-
druomenės gyvenimą įtraukti tėvus tapo prioritetine projekto užduotimi. 

Drauge siekta ugdyti ir socialinius mokinių įgūdžius, sudominti mokinius 
gamtos, matematikos ir lietuvių kalbos žiniomis, kurių praktinis pritaikymas 
per retai akcentuojamas kasdienėje ir šeimos aplinkoje.

Vaizdo interviu sritis pasirinkta norint panaudoti įvairioms amžiaus ir sociali-
nėms grupėms patrauklias komunikacijos priemones (rašytinė ir šnekamoji 
kalba, neverbalinė komunikacija, temos vizualizacija pasakojimo, interviu, 
filmuoto įrašo forma). Interviu metu gauta informacija daugeliu atvejų „gy-

„Rengdami projektus kėlėme prielaidą, jog padidinus vaikų motyvaciją mokytis gerės ir jų pa-
žangumas. Jis augo, nors kai kuriose klasėse ir nesmarkiai. Vis dėlto tai buvo tik vienas, net ne 
svarbiausias iš pokyčių vertinimo kriterijų. Didžiausiu pokyčiu ir privalumu baigus projektą tapo 
mokinių bendravimo, savivertės kaita ir įgytos ilgalaikės bendrosios kompetencijos“. 

Kuruojanti mokytoja Irena Griškienė

Autentiškos užduotys:  
tėvAi ir seneliAi mokykloJe
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vesnė“, autentiškesnė, patikimesnė nei iš knygų ar TV, provokuoja tolesnius 
klausimus, smalsumą, ugdo klausymo(si) įgūdžius, stiprina vaizduotę (vai-
dmenų išbandymas padeda suvokti, įsigilinti, įsijausti į situaciją).

Vaizdo interviu metodas taip pat turėjo padėti mokiniams įsisavinti lietuvių 
kalbos (rašytinės, šnekamosios, teksto suvokimo), matematikos (konkretus ir 
abstraktus mąstymas, statistika) ir geografijos (holistinis požiūris, gyvenamo-
sios aplinkos tyrinėjimas ir lyginamoji analizė) dalykų žinias. 

 Pasirengimo procesas tapo ugdomuoju
Šeštokams vyko integruotos lietuvių kalbos, geografijos ir matematikos pa-
mokos. Mokytojai supažindino mokinius su interviu, kaip nauju tyrimo me-
todu, informacijos šaltiniu. 

Pasirengimas interviu, rašytinė ir žodinė dialogo, pasakojimo forma padėjo 
mokiniams struktūrinti ir analizuoti gaunamą informaciją, skatino abstraktų 
mąstymą, strateginį, visuminį požiūrį (numatant klausimų struktūrą, siužetą, 
vizualinį pateikimą).

Pasiruošimas interviu, repeticijos vyko klasėje ir netradicinėse aplinkose 
(sporto ir aktų salėse, koridoriuje, lauke), integruotų pamokų metu kartu su 
mokytojais ir praktiku. Ši veikla padėjo mokytojams ugdyti ir socialinius mo-
kinių įgūdžius: bendravimo kultūrą, pasitikėjimą savimi ir kitais (komanda, 
šeima), saviraišką, siekį nugalėti baimes.

Išmokę imti vaizdo interviu, filmuoti ir fotografuoti, režisuoti interviu siužetą, 
18 šeštokų audiovizualinio interviu forma apklausė savo tėvus, senelius, kurie 
papasakojo, kokios mokykloje įgytos žinios ir įgūdžiai praverčia jų kasdienėje 
ir profesinėje veikloje, o kokių dalykų teko išmokti „gyvenimo“ mokykloje. 

Mokinių tėvai ir šeimos nariai tiesiogiai dalyvavo projekto veiklose: vaikai 
pasakojo namie savo įspūdžius, dalijosi pasiruošimo interviu patirtimi, tėvai 
padėjo vaikams planuoti interviu, vaikai ėmė interviu iš tėvų. Dalis interviu 
vyko mokykloje, atvykus tėvams, dalis – namų aplinkoje. Tokiu būdu anali-
zuota „antrojo plano“ svarba.

Filmuotas interviu įrašas padėjo atskleisti šnekamosios kalbos, taip pat ne-
verbalinės kalbos, kasdienės ir profesinės pasakotojų aplinkos ypatumus, 
pasiruošimas interviu skatino tėvų domėjimąsi vykstančiu procesu ir „gyvą“ 
mokinių bendravimą šeimoje.    

Vėliau nufilmuoti pasakojimai aptarti su autoriais, kuriančiu praktiku ir mo-
kytojais; peržiūrų metu mokytojai ir mokiniai dalijosi savo vykdant projektą 
įgyta patirtimi. Visi interviu-pasakojimai bendra siužetine linija sujungti į fil-
mą. Filmas parodytas per baigiamąjį projekto renginį, jį pristatant filmo hero-
jai – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai – dalijosi įgyta patirtimi, aptarė išbandytus 
mokymo(si) metodus.  

 Sujudino visą bendruomenę
Kai interviu buvo parengti, aptarime 
šeštokai prisipažino daug ko apie savo 
senelius nežinoję. Projekto metu šiltai 
bendraudami su seneliais mokiniai 
mokėsi iš šeimos patirties, o tėvai aiš-
kiau suvokė savo vaidmenį didinant 
vaikų motyvaciją mokytis. 

Nors projekto pradžioje buvo net-
gi kilę abejonių, ar šeštokai ne per 
maži šio projekto veikloms, kūrėjas 
G. Beržinis buvo įsitikinęs, jog būtent 
su tokio amžiaus vaikais reikia pradė-
ti kalbėti apie bendravimo kultūrą ir 
bendradarbiavimą.  
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Paaiškėjo, kad kūrėjas buvo teisus: vaizdo interviu tapo viena veiksmingiau-
sių, giliausią įspūdį ne tik vaikams ir tėvams, bet ir visai kaimo bendruomenei 
palikusių projekto veiklų. 

Interviu labai nudžiugino tėvus. Jie išsyk pastebėjo, kad vaikai įgijo viešo 
kalbėjimo patirties, ir džiaugėsi įamžintais pagarbiais pokalbiais su seneliais 
(„labai gražiai kalbėjo su mūsų bobulyte“). Tai, kad reikės duoti interviu anū-
kams, buvo svarbus įvykis ir kaimo bendruomenei. 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja Irena 
Griškienė pasakojo, jog šis projektas gana greitai pasiekė tikslą – moksleivių 

tėvai nuoširdžiai įsitraukė į 
daugelį veiklų: pasirūpino, 
kad prieš filmuojant in-
terviu seneliai turėtų kuo 
pasipuošti, padėjo nuvyk-
ti į ligoninę pakalbinti ser-
gančio senelio, per naktį 
budėjo mokykloje, kai 
buvo surengta „kūrybinė 
naktis“, rūpinosi patiekti 
vaikams naktipiečius.  

PoVEIKIS MoKINIAMS 
 Padidėjo visų projekte dalyvavusių klasių aktyvumas ir iniciatyvumas, smalsu-

mas, savarankiškumas, bendradarbiavimas. 
 Pamokose aktyviau dalyvauja buvę „tylieji“ mokiniai.  
 6 klasėje mokėsi specialiųjų poreikių mokinė, kurią paprastai būdavo labai 

sunku prakalbinti. Vykstant projektui, mergaitė nenorėjo dalyvauti jokioje vei-
kloje, juolab filmuotis ar fotografuotis. Bet praėjus pusmečiui šeštokė drąsiai 
stojo prieš kamerą, kalbėjo ir netgi susilaukė komplimentų. 

 Bendras 6 klasės vidurkis pakilo 10 proc. Vykdant projektą padidėjo mokinių 
susidomėjimas ir motyvacija mokytis buvusių „nemėgstamų“ dalykų – lietuvių 
kalbos, matematikos.

NAUDA MoKyToJAMS 
 Projekte dalyvavę mokytojai susibūrė į kūrybingų mokytojų klubą, kuriame 

reguliariai dalijasi teigiama patirtimi. 
 Dalykų mokytojai labai palankiai įvertino integruotų pamokų ir praktinių įgū-

džių taikymo užsiėmimuose naudą. Pasiteisinęs integruotų pamokų būdas – 
vienai integruotai temai skirti 3–4 pamokas. 

 Užsimezgė glaudesnis, artimesnis ir veiksmingesnis mokytojų ir tėvų, moky-
tojų ir mokinių, mokytojų ir kūrėjų bei mokytojų tarpusavio bendradarbiavi-
mas.

 Mokytojai geriau pažino savo mokinius. 
 Lengviau ir drąsiau dalijasi patirtimi su kolegomis.

 „Mokėme lyg ir nemokydami“
Išaugo vaikų iniciatyvumas, aktyvumas, noras dalytis įgauta patirtimi su 
kitais. Toks renginys, kai mokiniai bendraamžius mokė kūrybinių žaidimų, 
komunikacijos viešojoje ir virtualioje erdvėje, surengtas Raseinių viešojoje 
bibliotekoje.

Provincijos mokiniams neretai stinga elgesio ir kalbos kultūros, įgūdžių dirb-
ti komandoje, išgirsti ir išklausyti kitą, atskleisti savo gebėjimus. o projektui 
besibaigiant šeštokai laisvai jautėsi scenoje, nesivaržė viešai kalbėti, klausti, 
siūlyti. Jie moka prireikus pasitarti, paprašyti pagalbos ir patys padėti, dalytis 
patirtimi. 

Savotišku įvykusių pokyčių egzaminu šiai klasei tapo Nemakščių Martyno 
Mažvydo vidurinėje mokykloje surengta Raseinių rajono mokyklų direk-
torių metodinė diena. Šeštokai patys vieni pasitiko ir palydėjo mokyklų 
vadovus, surengė interviu, pašnekovus fotografavo ir renginiui baigiantis 
jo dalyvius apdovanojo nuotraukomis. Ši pačių šeštokų iniciatyva, vaikų 
gebėjimai bendrauti, dirbti komandoje kitų mokyklų vadovus gerokai 
nustebino. 

„Kūrybiškas ugdymas tuo ir ypatingas, kad vaikai neretai net nejaučia, ko mes juos mokome. 
Daugiausiai auklėtiniai pasisėmė tada, kai mes juos mokėme tarsi nemokydami, per visai kitokią, 
juos sudominusią ir įtraukusią veiklą“. 

Geografijos mokytoja Irena Mėlinienė 
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 Mokytojai: peržengti „rėmus“ sunku, bet verta
Vykdant interviu su seneliais projektą, „išlaisvinta“ pamokos forma ir pati 
interviu struktūra – mokiniai buvo skatinami patys užduoti jiems aktualius 
klausimus, pasirinkti ir susikurti užsiėmimų aplinką. 

Dalyvaujančioms mokytojoms tokia užsiėmimų forma buvo sudėtinga pa-
siruošimo, planavimo ir mokymo(si) proceso „valdymo“ prasme. Tai tapo 
mokytojų ir praktiko tarpusavio pasitikėjimo ir skirtingų požiūrių priėmimo 
išbandymu, kuris leido peržengti labiau įprastų mokymo(si) būdų ribas, pa-
siekti apčiuopiamų pokyčių.     

 Išmokti suteikti laisvę
Projektų metu keitėsi mokytojų požiūris į ugdymo procesą ir mokytojo vai-
dmenį. Išplėtotos kūrybiškesnės, su praktiniu pritaikymu susijusios moky-
mosi veiklos, pritaikyti tarpdisciplininiai ir integruoti mokymosi metodai ir 
priemonės (matematikos metodai kuriant muziką ir dainų tekstus, garso ir 
muzikos reikšmės lietuvių kalboje ir literatūroje ir pan.). 

Mokytojams buvo sunku suteikti mokiniams kūrybinę laisvę, o patiems im-
tis stebėtojų vaidmens, tačiau vėliau įsitikinta, jog toks būdas leido moki-
niams klysti ir vertinti savo klaidas, išmokė savarankiškumo, atsakomybės, 
pasitikėjimo. 

 Gera patirtis taikoma toliau 
Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje ir pasibaigus projek-
tams naudojama jų metu sukaupta geroji patirtis, palengvinusi kitais mokslo 
metais sumanytų kūrybinių projektų įgyvendinimą. 

Tam tikrą savaitės dieną vyksta numatytos „kūrybinės dienos“, aiškiai supla-
nuojamos visų užsiėmimų datos ir struktūra, daug pamokų vedama netradi-
cinėse erdvėse – gamtoje, muziejuje. Naujuose projektuose dalyvavo ir pir-
mųjų „Kūrybinių partnerysčių“ patirtį jau turinčios klasės, prisijungė ir nauji 
mokiniai bei mokytojai.  

Svarbiausias rezultatas, dėl kurio sutaria dauguma projektų dalyvių, – vaikų ir 
mokytojų kūrybos džiaugsmas, tikėjimas savimi, pasididžiavimas esant akty-
via savo mokyklos gyvenimo dalimi.

„Mano pedagoginis darbo stažas – 40 metų, ir tai žmogų savotiškai „įrėmina“. Projektas man padėjo 
iš tų „rėmų“ išeiti – ir į geras erdves. Praktiškai išbandžiau, kaip veikia nauji aktyvieji mokymo me-
todai, radau naujų refleksijos būdų. Nebebijau eksperimentuoti, labiau pasitikiu savimi ir mokiniais“. 

Geografijos mokytoja Irena Mėlinienė 

„Projekto šurmulyje vis norėjosi sukomanduoti – susitvarkykite, vaikai, susidėkite daiktus. Be abejo, 
įtakos turi amžius, darbo stažas. O kūrėjas G. Beržinis vis mane sulaikydavo. Jis dirbo kitokiu principu: 
vaikai patys turi pajusti, ką vienu ar kitu metu privalu padaryti. Suvokimas, kad nuolatinis mokytojo 
vadovavimas pamokoje nėra gerai, man buvo įdomi patirtis ir svarbus pokytis. Įgavau ir naujos tei-
giamos patirties kaip klasės auklėtoja: geriau pažinau mokinius, suartėjau su jais“. 

Šeštokų auklėtoja, geografijos mokytoja Irena Mėlinienė
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Įgalinantis BenDravimas: 
Dėmesys mokinių nuomonei
„grIAUk mITUs – kAlbėk lAIsvAI“ 
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla

Kūrybos agentė – Gitana Pinkevičienė, kultūros projektų vadovė.
Kurianti praktikė – Lina Pavalkytė, žurnalistė.
Kuruojanti mokytoja – Andželika Aleksandravičiūtė, lietuvių kalbos mo-
kytoja.
Projekto dalyviai – 26 aštuntokai ir devintokai.

 Įveikę barjerus, laisvai prabilo
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklai, kurioje mokosi dauguma 
rusakalbių moksleivių, aktualiausia tyrinėjimų sritis buvo naujų ir įdomių 
būdų, kaip ugdyti lietuvių, anglų ir rusų kalbų įgūdžius, paieška, siekis ska-
tinti mokinius laisviau bendrauti ne vien gimtąja rusų kalba, bet ir skaityti, 
suvokti bei kurti tekstus valstybine kalba.

Į „Kūrybinių partnerysčių“ projekto „Griauk mitus, kalbėk laisvai“ veiklą tikslinę 
grupę – 28 aštuntokus ir devintokus – pavyko įtraukti pasitelkus kūrybinius 
metodus – žurnalistinį interviu lietuvių kalba, teksto šifravimą ir vertimą į 
rusų bei anglų kalbas. Sudominti mokinius, pažadinti jų smalsumą padėjo 
interviu susiejimas su moksleivių pomėgiais (sportu, japonų animacija, tea-
tru, mada, pirkiniais). 

Nuolat rengiami įvairaus pobūdžio ir tematikos interviu mokiniams padė-
jo išsklaidyti baimę reikšti mintis lietuvių kalba, jie išmoko laisviau kalbėti ir 
bendrauti, užduoti klausimus ir į juos atsakyti. Pasikeitė mokytojų požiūris į 
mokymą ir ugdymą, jų santykis su vaikais, tarpusavio bendravimas.

 Kai lietuvių kalba – ne gimtoji 
Didžiausia problema, su kuria prieš pradedant šį 
projektą susidurta Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vi-
durinėje mokykloje, – kalbų mokėjimo, gebėjimo 
skaityti, bendrauti, reikšti savo mintis ne gimtąja kal-
ba sunkumai. ypač dažnai šie mokymosi sunkumai 
buvo pastebimi per lietuvių ir anglų kalbų pamokas. 

Aštuntokams ir devintokams, kurių gimtoji kal-
ba – rusų, dėstantys mokytojai pastebėjo, kad 
mokiniai apatiški grožinei literatūrai, jiems sunku 
suvokti užduotis, apibūdinti savybes, pasakoti lie-
tuvių kalba, o užduočių, susijusių su anglų kalba, 
jie apskritai vengia. 

 

 Todėl pirminė kūrybinio projekto idėja buvo ne-
tradiciniais metodais – naudojant laisvą kūrybinį 
rašymą – paskatinti mokinius skaityti, mokytis 
lietuvių kalbos, kurti, analizuoti ir suvokti lietu-
vių kalba parašytus tekstus. Prisijungus kuriančiai 
praktikei, žurnalistei Linai Pavalkytei projekto idė-
ja pasikeitė – pasipildė interviu metodu. 

Sumanyta 12 rusakalbių mokinių iš 8a ir 14 mo-
kinių iš 9b klasių skatinti mokytis lietuvių, rusų ir 
anglų kalbų, naudojant žurnalistinius metodus 
bei asmeninę patirtį. Aštuntokai ir devintokai tu-
rėjo lietuviškai rengti įvairaus pobūdžio interviu, 
šifruoti pokalbį, iš jo kurti tekstą, tą tekstą dar iš-
versti į rusų ir anglų kalbas. 

„Nors kai kuriems mokiniams nuo pirmos klasės tenka lietuvių kalbos mokytis „nuo 
nulio“, tai vyksta kiek kitaip, nei mokantis užsienio kalbos – padeda kalbinė aplinka, 
kurioje jie auga, draugai, su kuriais bendrauja. Nepaisant to, per pamokas tenka aiš-
kinti pagrindus, mokytis elementarių dalykų – linksniavimo, galūnių derinimo, saki-
nio konstrukcijos. Neretai mokiniai nesupranta žodžių reikšmių, jų vartojimo terpės“.

Lietuvių kalbos mokytoja Andželika Aleksandravičiūtė. 
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 Veikla, kuri sudomino ir paskatino 
Kūrybinės sesijos vykdavo kartą per savaitę po 2 akademines valandas. 
Projekto metu su aštuntokais ir devintokais daug kalbėta lietuviškai, buvo 
žaidžiami žaidimai, drauge piešiama, mąstoma, kokios temos ir veiklos juos 
domina, mokomasi imti interviu.

Įgijus interviu rengimo įgūdžių, surengtas susitikimas su „Lietuvos ryto“ krep-
šininkais. Žaidėjai vedė kūno kultūros pamoką, mokė mėtyti kamuolį iš vidu-
tinio nuotolio, vėliau atsakė į moksleivių klausimus.

Mokiniams didelį įspūdį padarė teatro laboratorijos „Atviras ratas“ spektaklis 
„Atviras ratas“, nes spektaklio metu buvo kalbama vaikams artimomis temo-
mis – apie meilę, išdavystę, tėvų emigraciją, išsiskyrimą. Po spektaklio moki-
niai rašė savo pastebėjimus, savotiškas recenzijas, kas išdrįso (o tokių buvo 
dauguma), perskaitė savo tekstus visai klasei. 

Pasitelktas ir „Lobių medžioklės“ žaidimas (geocaching), kurio metu reikėjo 
ieškoti „kiešų“. Juos savo bendramoksliams rengė patys mokiniai, nesikišant 
suaugusiesiems. 

Šias projekto veiklas patys mokiniai vėliau įvertino kaip įdomiausias ir įsimin-
tiniausias. 

 Įveikti sunkumai
Veiklos pradžia nebuvo itin lengva. Kuriančiajai praktikei L. Pavalkytei buvo 
sunku pasiekti, kad mokiniai susikoncentruotų į užduotis, kurios verčia mąs-
tyti. Šių klasių mokiniai labai judrūs, bent trečdalis nemotyvuoti jokiai veiklai, 
jų žodžiais tariant, „mes nenorime nieko veikti“. Šiai daliai mokinių tekdavo 
skirti daugiau laiko ir dėmesio. 

Dėl netikėtai menko valstybinės kalbos 
mokėjimo kūrybinės sesijos metu neretai 
tekdavo skubiai supaprastinti užduotis, 
nes moksleiviai jų nesuprasdavo arba su-
prasdavo klaidingai, kildavo nepasitenkini-
mas, triukšmas. 

Daliai mokinių buvo sunku pradėti kalbėti lietuviškai ir dėl psichologinių 
priežasčių – jie būgštavo daryti klaidų kalbėdami, ne taip pasakyti. Bet įpusė-
jus projektui pasikeitė jų mąstymas, išnyko baimė reikšti savo mintis lietuvių 
kalba – veikiausiai todėl, kad mokiniai matė ir savo bendraamžių pavyzdį, 
sukurta saugi bendravimo atmosfera. 

 Interviu – kūrybinis metodas 
Pagrindiniu darbo su 8a ir 9b klasių mokiniais principu tapo įvairiai taikomas 
žurnalistinio interviu metodas. Pirmieji interviu, sužadinę mokinių smalsumą 
ir vaizduotę, buvo rengiami su klasės draugais. Tai buvo galimybė pasikal-
bėti, sužinoti vieniems apie kitus kažką nauja, pabandyti gautą informaciją 
paversti rišliu tekstu. 
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Pirmieji interviu klausimai, kuriuos vaikai užduodavo savo bendramoksliams, 
buvo ganėtinai skurdūs: „Kiek tau metų?“ „Ką veiki laisvalaikiu?“ „Kaip mokaisi?“ 

Projektui įpusėjus per mokinių susitikimą su „Lietuvos ryto“ krepšininkais 
aštuntokų ir devintokų klausimai jau buvo susiję ne tik su mėgstamų spor-
tininkų kasdienybe (kaip treniruojasi, ką veikia laisvalaikiu, kokios muzikos 
klauso), bet ir su egzistenciniais dalykais: ko verta siekti gyvenime, į ką atsi-
žvelgti planuojant savo ateitį. 

Šiam interviu vaikai ruošėsi itin užsidegę ir nuoširdžiai, visi kartu kūrė klau-
simus, o ir susitikimas jiems paliko nemažą įspūdį, tad kitos sesijos metu 
rengdami interviu medžiagą bene pirmą kartą taip užsidegę dirbo prie savo 
interviu – šifravo, rašė, vertė į rusų ir anglų kalbas. 

Kuriančios praktikės vertinimu, vienas pagrindinių dalykų, ką teko padary-
ti, – pakeisti mokinių, o ir kai kurių mokytojų požiūrį į tai, kas yra „rimtas“ 
mokymasis. 

 Svarbu išgirsti vaikų nuomonę
Vaikai noriai mokėsi imti interviu, šifruoti įrašytą savo pašnekovų tekstą. Tokiu 
būdu jie turėjo rašyti, klausti, viešai kalbėti valstybine kalba, kurią paprastai 
nenoriai vartoja. Be to, jie ir vertė į kitas kalbas, tad turėjo puikią galimybę 
pajusti dvikalbystės naudą. 

Kuruojanti mokytoja pastebėjo, kad mokiniai noriai įsitraukdavo į projekto 
veiklas tada, kai būdavo atsižvelgiama į jų norus ir nuomonę, į tai, kas jiems 
įdomu. Tai ypač atsiskleidė baigiamajame renginyje „Lobių ieškojimas“. 

 Bendrauti lietuvių kalba – lengviau
Svarbiausias projekto rezultatas, dėl kurio sutarė dauguma jo dalyvių, yra tai, 
kad moksleiviai iš tiesų pajuto poreikį kalbėti lietuvių kalba, atviriau ir sklan-
džiau reiškė savo mintis. 

Projekto pradžioje lietuviškai mokiniai kalbėdavo tik lietuvių kalbos pamoko-
je ir tik su mokytoja, o tarpusavyje kalbėdavosi rusiškai, užduotis stengdavosi 
atlikti taip pat rusų kalba. Projekto pabaigoje jie ir su kitais dalyviais kalbėjosi 
lietuviškai, o nežinodami kokio žodžio stengdavosi jam rasti atitikmenį, o ne 
prašyti jį išversti į rusų kalbą. 

Vertindami savo dalyvavimą kūrybiniame projekte, patys mokiniai pripažino, 
kad įgijo naujų žinių ir įgūdžių (viešojo kalbėjimo, savo nuomonės reiškimo, 
rašymo ir skaitymo ne gimtąja kalba, teksto suvokimo).

Natūraliai išmokta bendradarbiauti: kūrybinių sesijų pradžioje jaunuoliai ne-
noriai dirbdavo komandoje su kitos klasės mokiniais, o baigiamajame rengi-
nyje, skirstant mokinius į komandas ir atliekant užduotis, jau nė vienam tokių 
klausimų nebekilo. 

Vaikų akimis, ryškiausia mokytojų permaina yra tai, jog pasikeitė bendravimo 
pobūdis ir mokytojai pradėjo į juos žvelgti „kaip į žmones“.

„Tradiciškai manoma, jog jei sėdi mokyklos suole ir skaitai knygas, mokaisi iš vadovėlio, rašai 
rašinius – tokia veikla yra rimta. O jei su mikrofonu arba mobiliuoju telefonu eini kalbinti žmo-
nių – tarsi ir nerimta. Bet juk klausinėjant pašnekovo, užrašant jo atsakymus, verčiant juos į kitą 
kalbą taip pat ugdomi kalbėjimo įgūdžiai, kartais – netgi veiksmingiau. Siekėme ne šiaip sudo-
minti vaikus žaidimais, o sudominti būtent tais dalykais, kurie tiesiogiai padėtų pasiekti projekte 
numatytą tikslą – ugdyti lietuvių, rusų, anglų kalbų įgūdžius“. 

Kurianti praktikė Lina Pavalkytė

„Suvaldyti šio projekto tikslinės grupės judrius ir triukšmingus mokinius būdavo ganėtinai sunku, 
tačiau kai vienos sesijos su kuriančia praktike L. Pavalkyte metu pamačiau mokinius susikaupusius 
ir dirbančius su tekstais, suvokiau, kaip svarbu vaikus sudominti būtent jiems aktualia veikla. Buvo 
įdomu stebėti, kaip keičiasi vaikų tarpusavio santykiai: du mokiniai iš „griovėjų“ virto tikrais kūrėjais“. 

Kūrybos agentė Gitana Pinkevičienė 

„Žaidimą organizavusi mokinių komanda atsiskleidė kaip puikūs organizatoriai, negailintys savo 
laisvo laiko, labai kūrybingi – projekto pradžioje apie šiuos mokinius to nebūčiau galėjusi pasakyti. 
Likusieji mokiniai taip pat aktyviai įsitraukė į „Lobių ieškojimą“, tris valandas bėgiojo su savo koman-
domis po mokyklą ir jos teritoriją“. 

Lietuvių kalbos mokytoja Andželika Aleksandravičiūtė 
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PoVEIKIS MoKINIAMS
 Mokiniai projekto pabaigoje pradėjo daugiau rašyti lietuvių kalba. Jeigu anks-

čiau mokinių rašiniai apsiribodavo keliomis eilutėmis, tai dabar jie parašo ke-
liolika. 

 Pastebėta, kad mokiniai dažniau atlieka namų darbus. 
 Vienas devintokas, kuriam pritaikyta palengvinta kalbų mokymosi programa, 

po spektaklio peržiūros be mokytojos pagalbos parašė savo įspūdžius lietu-
viškai. 

 Pasikeitė mokinių supratimas apie kūrybingumą: iš pradžių kūrybingumas 
asocijavosi tik su muzika, daile ar vaidyba, o projekto pabaigoje mokiniai var-
dijo tokias savybes, kaip vaizduotė, disciplina, daug žinoti, mokėti su visais su-
sikalbėti ir bendrauti.

 Dauguma mokinių nurodė, kad po projekto geba nesijaudinti, kai reikia už-
duoti klausimą, moka jį suformuluoti, gali laisviau kalbėti didesnei auditorijai.

 Mokinių teigimu, mokytis jiems tapo įdomiau, taip pat smarkiai pasikeitė jų 
bendravimo pobūdis: jie tapo atviresni, draugiškesni, empatiškesni, geriau pa-
žino bendraklasius, išmoko būti kartu.

NAUDA MoKyToJAMS 
 Pasikeitė mokytojų požiūris į mokinius: stebėdami mokinius, atliekančius įvai-

rias projekto užduotis, jie juos geriau pažino, pamatė žmogiškąsias savybes, 
kai kurie mokiniai juos iš tiesų nustebino.

 „Kūrybinės partnerystės“ padėjo mokytojams kitaip pažvelgti į vaikus, ben-
draujant su jais ieškoti lygiavertiškesnio santykio būdų.  

 Kūrybinis projektas paskatino jame dalyvavusius mokytojus daugiau ben-
drauti tarpusavyje, kartu planuoti ir analizuoti pamokas, įvertinti pamokų in-
tegravimo naudą.

 Daug išmoko ir mokytojai 
Pasibaigus projektui, jame dalyvavę mokytojai pripažino: sumanymas į kū-
rybines veiklas įtraukti probleminio elgesio vaikus buvo išties rizikingas, ta-
čiau pabandyti vertėjo. Novatoriški ugdymo būdai pakeitė mokytojų požiūrį 
į ugdymą, paskatino keisti ugdymo metodus, dažniau veikti spontaniškai, 
stengtis, kad pamokos būtų įdomios.

Mokytojai galėjo stebėti, kaip keičiasi mokinių elgesys ir mokymosi motyva-
cija, taikant neįprastus mokymosi metodus, ir aptarti pokyčius.  Tai padėjo 
suvokti, kad siekiant gero rezultato negalima primesti vaikams numatytų 
veiklų ir savų tiesų, svarbu jautriai reaguoti į realius vaikų poreikius. 

Išaugo projekte dalyvavusių mokytojų komunikacinė kompetencija. Kadangi 
nuolat susiburdavo pasikalbėti apie projekto eigą, apie tai, kas domina vai-
kus, kokie metodai veiksmingiausi, mokytojai tapo atviresni ir vieni kitiems, 
pradėjo kalbėti apie savo klaidas, ypač vyresnio amžiaus mokytojai. To anks-
čiau nebuvo: mokytojai „niekada neklysdavo“.

 Pokyčiai, kurie išlieka
Refleksijų metu aptardami baigto projekto patirtį, jo dalyviai įžvelgė ir daly-
kų, kuriuos kitą kartą darytų kitaip. 

Jie skirtų daugiau laiko tikriems mokinių ir mokytojų dalyvavimo projekte 
motyvams ir lūkesčiams išsiaiškinti, kruopščiau planuotų veiklas, pagalvotų, 
kaip diferencijuoti veiklas pagal 
vaikų pomėgius (vieniems 
patinka sportas ir pokalbiai 
su sportininkais, kitus labiau 
motyvuotų informacijos rin-
kimas ir straipsnio rašymas 
apie savo pomėgį). 

Kai kurios pirmojo projekto idėjos bei pasitvirtinusi praktika mokykloje taiko-
ma ir per kitas pamokas, kaip idėjos ir tikslų išgryninimo metodas, kai lentoje 
užrašomos visų mintys ir bendru sutarimu nusprendžiama, kas yra svarbiau-
sia, labai svarbu, svarbu ir nelabai svarbu. 

Pamokose ketinta taikyti ir žurnalistinio tyrimo metodą, nes jis padeda ge-
riau pažinti mokinius, o mokiniams – geriau pažinti vieniems kitus. 

Atsižvelgus į gerąją patirtį, kai projekto metu veikla buvo pradedama ir bai-
giama gongo garsu, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje per 
pamokas dažniau naudojami įvairūs garsai, kuriais nustatomos elgesio, dar-
bo pamokoje taisyklės. 

„Bet kokia kūrybinė veikla mokymąsi apskritai veikia 
teigiamai, ypač jei ji individualiai pritaikyta konkrečiam 
dalykui arba konkrečioms žinioms įsiminti. Bet kūrybiš-
kumas pamokoje turi būti apmąstytas iš anksto“. 

Kuruojanti mokytoja Andželika Aleksandravičiūtė

„Tikiu ir viliuosi, kad projektas tikrai buvo tas postūmis, kuris paveikė mokinių mąstymą, kalbos 
ir kalbėjimo suvokimą apskritai  – kad nereikia bijoti kalbėti, net jei šalia tavęs tau svetimas 
žmogus“. Kuruojanti mokytoja Andželika Aleksandravičiūtė 
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„nUo vAdovėlIo prIE gAmTos: 
chEmIJA, bIologIJA Ir fIzIkA“ 
Telšių rajono Nevarėnų pagrindinė mokykla

Kūrybos agentė – Kristina Vildžiūnaitė, kultūros projektų vadovė. 
Kuriantis praktikas – Vladas Balsys, architektas. 
Kuruojanti mokytoja – Daiva Kleivaitė Hirzel, muzikos mokytoja. 
Projekto dalyviai – 29 aštuntokai.

 Po ekstremalių išbandymų susidraugavo
Telšių rajono Nevarėnų pagrindinės mokyklos „Kūrybinių partnerysčių“ pro-
jektas „Nuo vadovėlio prie gamtos: chemija, biologija ir fizika“ prasidėjo gana 
nesklandžiai. Mokiniai kūrybos agentei ir kuriančiam menininkui surengė 
„ekstremalių išbandymų“ aplinką, o dalykų mokytojai į netradicinius užsiė-
mimus žvelgė atsargiai.

Bet kūrybinė komanda per keletą mėnesių pasiekė esminių permainų: ne-
beliko dviejų aštuntų klasių priešpriešos, mokiniai susidomėjo anksčiau ne-
mėgtomis biologijos ir fizikos pamokomis ir pradėjo jas lankyti su malonu-
mu, kūrybine veikla susidomėjo ir į ją įsitraukė mokytojai.

Pradėtus kūrybinius procesus tiek moksleiviai, tiek mokytojai panoro tęsti 
ir kitais mokslo metais. Prie kūrybingai dirbančių mokytojų prisijungė dar 8 
kolegos.

 „Nebeliko nei a, nei b“ 
Priežastis, dėl kurios pasitelkti netradiciniai mokymo būdai, – menka aštun-
tokų motyvacija mokytis. Pačių moksleivių žodžiais, mokytis jiems neįdomu, 
nepatinka, nesinori. Vyravo neigiamas požiūris į gamtos mokslų dalykus – 
chemiją, fiziką ir biologiją. 

Tad pradinė projekto iniciatorių idėja buvo kūrybiniais metodais padidin-
ti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais ir taip paskatinti juos mokytis. 
Mokykloje pradėjus dirbti kūrybos agentei Kristinai Vildžiūnaitei, išryškėjo 
dar viena svarbi problema: 8a ir 8b klasių priešiškumas viena kitos atžvilgiu, 
susiskirstymas grupelėmis klasių viduje, patyčios, vaikinų ir merginų prieš-
prieša. 

Nors planuojant veiklas suabejota pirmine projekto idėja, nuspręsta priori-
tetu palikti kūrybišką gamtamokslinių dalykų mokymąsi, įtraukiančios mo-
kymosi erdvės sukūrimą, vaikų ir mokytojų motyvacijos didinimą, o bendrą 
veiklą ir žaidimus pasitelkti 29 aštuntokų tarpusavio santykiams gerinti.

Projektui baigiantis, vertindami abiejų klasių atmosferą, moksleiviai parašė: 
„Nebeliko nei a, nei b, mes tapome tiesiog aštunta klase.“ 

 Sudomino eksperimentai
Moksleiviams buvo parengtos išradingos užduotys: „Eksperimentų stalas“, ant 
kurio buvo galima išbandyti tris pusiausvyros rūšis, sukonstruoti svertą, pasver-
ti mobilųjį telefoną, „Eksperimentų erdvė“, kurioje estafetės principu reikėjo 
greitai ir teisingai sudėlioti „Periodinę elementų lentelę“, ir daugybė kitų.

Įgalinantis bendravimas: 
dėmesys mokinių nuomonei
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Vykdant projektą buvo kuriami, išbandomi, analizuojami ir savarankiškai pri-
statomi medžiagų cheminiai kitimai, sprendžiami eksperimentiniai fizikos 
uždaviniai, ragaujami gėrimai, maistas ir nustatoma jų sudėtis. Užsiėmimų 
pabaigoje vykdavo bendradarbiavimo žaidimai ir refleksija. 

Veiklos ir užduotys sumanytos taip, kad sudomintų aštuntokus, keistų jų po-
žiūrį į mokymąsi, atskleistų įdomesnį ugdymo turinį, įtrauktų į tyrinėjimus, 
bandymus, bendradarbiavimą, pakeistų nusistovėjusius mokytojų ir moki-
nių santykius.

Baigiamasis projekto renginys buvo išvyka į Kretingos žiemos sodą ir 
Klaipėdos laikrodžių muziejų. Jos metu mokiniai apsilankė ir didelį įspūdį 
jiems palikusiame objekte – vokiečių bunkeriuose. Mokyklos bendruome-
nei surengta V. Starevičiaus filmo „Vabzdžių dresuotojas“ peržiūra Nevarėnų 
kultūros centre. Šiame renginyje dalyvavo idėjos autorė ir prodiuserė 
R. Miškinytė.

Naujų žmonių įtraukimas, naujų erdvių (fojė, biblioteka, laukas, ekskursija) 
pasitelkimas padėjo dirbti sklandžiau, kūrybinė veikla įgavo kitų spalvų.

 Iššūkiai ir permainos 
Pradėję projektą visi jo da-
lyviai – kūrybos agentė 
K. Vildžiūnaitė, architektas 
V. Balsys, dalykų mokytojai – 
susidūrė su tam tikrais ne-
tikėtumais. Kūrybos agentę 
suglumino ignoruojantis aš-

tuntokų elgesys. Konservatyvesnių pažiūrų mokytojus trikdė pasikeitusios 
pamokos, pakitę mokymo metodai, o kūrėjai juto mokytojų nepasitikėjimą.

Pradinius nesklandumus projekto dalyviams palaipsniui pavyko įveikti, prie 
to prisidėjo ir konstruktyvus projekto dalyvių požiūris, refleksijos po užsiėmi-
mų, originali kūrėjo asmenybė. Architektas V. Balsys puikiai derino teoriją ir 
praktiką, visada atsižvelgdavo į mokinių pageidavimus. 

„Tai buvo iššūkių, išbandymų ir naujų atradimų laikas, pareikalavęs daug kantrybės, lanks-
tumo, išradingumo“. 

Kūrybos agentė Kristina Vildžiūnaitė. 

 Suartino bendras tikslas 
Projektą kuravusi mokytoja pasakojo, kad užmegzti ryšius su mokiniais pa-
dėjo ne vien netikėta, intriguojanti, įdomi veikla, pamokoms panaudotos 
įvairios erdvės mokykloje ir lauke, bet ir atidumas atsižvelgiant į mokinių 
nuomones ar pageidavimus. 

Stengtasi, kad moksleiviai tuo laikotarpiu jaustųsi mokykloje patys svarbiau-
si. Augantis mokinių susidomėjimas netradicinėmis pamokomis, aktyvių 
mokymo metodų veiksmingumas įveikė pradinį dalykų mokytojų skepticiz-
mą ir jie netrukus taip pat įsitraukė į projekto veiklas.  

ypač lūkesčius pateisino dviejų klasių bendra ekskursija į Klaipėdą. 
Ekskursijos metu mokiniai mokėsi bendradarbiavimo, pagalbos ir atsakin-
gumo. Pasiteisino ir veiklos, kurių metu mokiniai galėdavo būti dalyviai ir 
aktyviai kurti tiek komandose, tiek individualiai.

Aštuntokams didelį įspūdį paliko ir sudaryta galimybė visiems kartu siekti 
bendro tikslo. Šis procesas buvo sudėtinga užduotis ir kuriančiam praktikui, 
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tačiau mokinių atsakymai atskleidė, jog jie sužavėti, kad gali dirbti kartu: „su-
pratau, kad ne visi žmonės yra blogi“, „galima dirbti su kita klase“, „mes buvo-
me viena klasė“.

Projektui įsibėgėjus nebeliko pradinių nesusipratimų tarp kūrėjų ir mokyto-
jų, jų nuomonė apie kūrybišką ugdymą pasikeitė („iš pradžių projektas kėlė 
abejonių, vėliau įsitraukėme, pradėjome suprasti jo idėją“), chemijos, biolo-
gijos, fizikos mokytojai ir kūrybos praktikas puikiai sutarė ir bendradarbiavo. 

„Iš pradžių labai gąsdino mokytojų abejingumas, vangumas, savotiškas atmetimas ir nenoras 
įsitraukti. Todėl sunkiausia užduotis buvo įtraukti mokytojus į bendrą darbą, bet projektui įsi-
bėgėjant džiugino pokyčiai: dirbdami kartu su kuriančiu praktiku, mokytojai įsitraukė į veiklą“. 

Kūrybos agentė Kristina Vildžiūnaitė

PoVEIKIS MoKINIAMS 
 Mokinių požiūris į gamtamokslinius dalykus pasikeitė, jie labiau motyvuoti, 

tapo savarankiškesni ir smalsesni. 
 Dalis mokinių ėmė domėtis ir sieti gamtamokslines žinias su praktika, gilinti 

žinias ne tik mokykloje, bet ir savarankiškai. 
 Iš vaikų atsakymų išryškėjo išaugęs jų pasitikėjimas savimi. Projekto metu visi 

turėjo galimybes atsiskleisti, drąsiau pasireikšti – būti ne tik stebėtojais, bet ir 
dalyviais. 

 Mokiniai tapo draugiškesni, bendravimo santykiai tapo geresni tiek klasės vi-
duje, tiek tarp abiejų klasių. 

NAUDA MoKyToJAMS
 Projekto metu mokytojai išmoko kelti klausimus, reflektuoti mokymosi 

procesą.
 Projektas paskatino jame dalyvavusius mokytojus kūrybiškai dirbti, mokytis ir 

keistis.
 Pasikeitė mokytojų požiūris į mokinius: didelis atradimas mokytojams buvo 

tai, kad mokinius kūrybinėje veikloje pamatė „kitokius“; ramesnieji, nuošalėje 
linkę būti paaugliai kai kurias užduotis atlikdavo daug uoliau ir geriau už lyde-
rius.

 Susiskirstymo į „savus“ ir „svetimus“ nebeliko 
Šilti, draugiški ir pagarbūs santykiai projekto metu susiklostė ne tik tarp mo-
kinių, bet ir su mokytojais. Vaikai neslėpė džiaugsmo dėl projekto, teigė, kad 
jo metu išmoko labiau pasitikėti savimi, savo bičiuliais, mokykloje būti jiems 
kur kas smagiau, „sužinojo, kad yra kūrybingi“.

„Neįprastose architekto V. Balsio pamokose moksleiviams teko dirbti grupėse, į kurias juos ne-
tikėtai ir atsitiktinai suskirstydavo praktikas. Priešpriešos nebeliko: nei tarp tos pačios, nei tarp 
skirtingų klasių mokinių, nei tarp vaikinų ir merginų“. 

Kuruojanti mokytoja Daiva Kleivaitė Hirzel

Pertraukų metu mokiniai viešai ir nuoširdžiai pasakodavo direktorei, mo-
kytojams ir draugams, kad nori daugiau tokių pamokų, kad jiems tai labai 
įdomu. 

Aiškiausiai teigiami pokyčiai išryškėjo baigiamajame „Kūrybinių partnerys-
čių“ renginyje. Paaugliai dirbo nepaisydami pamokos skambučio ir be su-
augusiųjų priežiūros. Skirtingų „grupelių“ vaikinai dirbo drauge, vaikinai ir 
merginos taip pat bendradarbiavo.

Svarbiausias rezultatas, dėl kurio visi sutaria, – klasės tapo draugiškesnės ir iš-
moko bendradarbiauti, mokymo turinys įdomesnis, mokiniai reiklesni, smal-
sesni ir pakeitė požiūrį į nemėgstamus dalykus (chemiją ir fiziką).

 Paskatino keisti nuostatas ir mokytis
Nepaisant pradinių sunku-
mų, mokytojai labai tei-
giamai įvertino projektą 
kaip galimybę atrasti 
būdus ugdymo turiniui 
pateikti taip, kad vaikams 
jis būtų įdomesnis ir patrauklesnis.   

Pamokos dažnai vykdavo atvirose erdvėse, tad mokyklos bendruomenės 
nariai galėjo stebėti kūrybiško mokymosi užsiėmimus, vaikai vieni su kitais 
dalijosi įspūdžiais, į veiklas buvo kviečiama miestelio bendruomenė. 

„Pensinio amžiaus, griežtokų pažiūrų mokytoja vienoje iš ref-
leksijų sakė: jei ne šis projektas, tikriausiai iki pat pensijos bū-
čiau ir nesužinojusi, kad galima taip įdomiai vesti pamokas“. 

Kuruojanti mokytoja Daiva Kleivaitė Hirzel  
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Kitais mokslo metais Nevarėnų pagrindinė mokykla įsitraukė į „Pokyčių mo-
kyklos“ programą, naujuose kūrybinio ugdymo projektuose dalyvavo penk-
tokai, aštuntokai ir devintokai, tarp jų – ir pradiniame projekte dirbusi klasė. 
Mokytojai, kurie dirbo ir su projekte nedalyvaujančiomis klasėmis, sulaukė 
jų susidomėjimo, tad ketino plačiau pritaikyti kūrybiško mokymo metodus. 

„Pagrindinis projekto tikslas pasiektas – jį vykdant vyko kūrybingas gamtamokslinių dalykų mo-
kymasis. Buvo sudarytos sąlygos kūrybinei saviraiškai atsirasti, mokiniai ir mokytojai susivienijo 
siekdami bendro tikslo“. 

Kuriantis praktikas Vladas Balsys

drąsA kEIsTIs 
2012–2013 m. m. kūrybiško mokymosi istorijos: poveikis

Kūrybiško mokymosi ABC

Tiražas 2 500 vnt.

„Kūrybinės partnerystės“
www.kurybinespartnerystes.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt
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