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Šiame leidinyje pristatomos devynių „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvavusių 
mokyklų pedagogų profesinio tobulėjimo patirtys. Pateikiami atvejai ne tik 
išryškina mokytojų mokymosi situacijas skirtingose socialinio gyvenimo er-
dvėse (darbo vietoje, profesiniuose tinkluose, kelionėse, gyvenimiškose situ-
acijose), bet ir atskleidžia sudėtingą mokytojų pasirengimo pokyčiams kelią. 

Kūrybinių partnerysčių mokytojas charakterizuojamas dviem aspektais – 
kaip besimokantis asmuo ir kaip profesionalas, kuriantis mokymosi sąlygas 
mokiniams. Analizuojant kiekvieną atvejį, taip pat atskleidžiama, kaip prie 
mokytojų mokymosi prisidėjo kuriantys profesionalai. 

Nors mokytojų patirtys daugialypės ir unikalios, joms bendra tai, kad visuo-
se kūrybiško mokymosi projektuose mokytojai buvo aktyvūs besimokan-
tieji, susiduriantys su neapibrėžtumo būsena ir įvairiais vidiniais ir išoriniais 
iššūkiais. 

Kaip atskleidė Kūrybinių partnerysčių modeliu pagrįsto ugdymo inovaty-
vumo tyrimas (toliau – Inovatyvumo tyrimas)3, ugdymo inovacija yra inten-
syvus, dažnai su kritiniais kantrybės reikalaujančiais išgyvenimais, gebėjimu 
priimti iššūkius, gebėjimu juos reflektuoti ir spręsti susijęs procesas. 

Inovatyvumo tyrimo išvadose4 teigiama, kad ugdymo inovacijos proceso 
metu „Kūrybinių partnerysčių“ mokyklose kito mokytojų požiūris į:
•	 mokymosi būdus (pamatę, kad metodai veikia, mokytojai ėmė dažniau nau-

doti refleksiją, darbą grupėse, rūpintis mokymosi patrauklumu); 
•	 mokinius (padidėjo mokytojų susidomėjimas mokinių savijauta, tikėjimas jų 

potencialu, santykiai su mokiniais tapo nuoširdesni);
•	 savo galimybes (padidėjo mokytojų pasitikėjimas savimi, išsiplėtė savo gebė-

jimų suvokimas);
•	 iššūkius (mokytojams kilo noras priimti iššūkius, nesirinkti lengviausio kelio); 
•	 motyvaciją (pastebėtas nuoširdus kylantis mokytojų entuziazmas dirbti kūry-

biškai ir tobulėti, kilo motyvacija). 

Ugdymo inovacijos proceso metu taip pat pastebėtas įgalinančių mokymosi 
formų naudojimas, apimantis reflektuoti skatinančius metodus ir lygiavertį 
santykį5. Iš šioje knygoje pateikiamų atvejų akivaizdu, kad kūrybos agentai 
ir kuriantys praktikai kūrybiško mokymosi metu kūrė saugią emocinę erdvę, 

3  „Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimas. VšĮ „Kitokie projektai“, 2014.  Prieiga per internetą: 
http://www.kurybinespartnerystes.lt/admin/spaw2/uploads/files/KP_Inovatyvumo%20tyrimas_Galutine%20ataskaita.pdf 
(Žiūrėta 2015-05-15)

4 Ten pat. 
5 Ten pat. 

ĮvaDas

„Pirmą kartą buvau taip arti žmonių, kurie kuria. Režisierius, architektas, 
inžinierius. Jie skiriasi nuo manęs, visą gyvenimą dirbusios mokyklo-
je. Jie leidžia sau būti visokiais, eksperimentuoja, nebijo būti kitokiais. 
Susikaustymas, įtampa, baimė suklysti, amžinai nepadaryti darbai, 
skubėjimas nesudaro sąlygų būti kūrybiškam. Šis projektas man la-
biausiai įsiminė. Seniai jo laukiau pati to nežinodama“, – apie Pagėgių 
sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje 2012–2013 m. vykusį 
projektą kalbėjo jį kuravusi matematikos mokytoja Irena Taliatienė. 

2011–2015 m. m. „Kūrybinių partnerysčių“ programoje dalyvavo 138 
mokyklos iš visos Lietuvos, beveik 9000 moksleivių – nuo pirmokų iki 
dvyliktokų. Daugiau nei 2000 mokytojų mokėsi darbo vietoje, įgyven-
dindami kūrybiško mokymosi projektus, tyrinėdami ir įsivertindami 
savo veiklą, bendradarbiaudami su kuriančiais profesionalais, visapu-
siškai plėsdami savo akiratį ir išbandydami naujus vaidmenis. 

Mokytojų profesinis tobulėjimas apibrėžiamas kaip „asmens profesi-
nių kompetencijų –žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, mo-
kėjimo mokytis ir kitų sėkmingai mokytojo  veiklai ugdymo procese 
reikalingų savybių – ugdymas“.1 Tik pastarąjį dešimtmetį į mokytojų 
profesinį tobulėjimą visame pasaulyje pradėta žiūrėti kaip į ilgalaikį 
procesą, kuris apima ne trumpalaikius kursus, o kasdienes mokymosi 
patirtis ir galimybes2. Būtent tokį požiūrį į profesinį tobulėjimą moky-
tojams pasiūlė „Kūrybinių partnerysčių“ programa. Vienas iš svarbiau-
sių „Kūrybinių partnerysčių“ programos tikslų buvo mokytojų kūrybiš-
ko darbo ir bendradarbiavimo su kūrėjais gebėjimų plėtotė. 

„Kūrybinių partnerysčių“ metu mokytojai aktyviai įsitraukė į kūrybiško mo-
kymosi veiklos planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą, kartu su kuriančiais 
profesionalais apibrėždami kūrybiško mokymosi projektų idėjas ir ieškodami 
tinkamos prieigos ir metodų išsikeltoms ugdymo problemos spręsti. 

1 Rogozina, Jelena. Lietuvos mokytojų profesinis tobulėjimas. Švietimo problemos analizė, 2010 rugpjūtis, Nr. 5 (45). Prieiga per inter-
netą: http://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/sv_problema_5.pdf (Žiūrėta 2015-05-05)

2 Ten pat. 
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skatino refleksiją, taikė patyriminius metodus, leidžiančius mokytojams iš-
bandyti naujus vaidmenis ir mokymo būdus, siekdami visapusiškai įgalinti 
mokytojus atsiverti eksperimentavimui ugdyme. 

Kuriantys profesionalai su mokytojais dalijosi iš savo gyvenimo atsineštais 
veiklos metodais ir požiūriais ir demonstravo, kaip jie gali būti pritaikyti ug-
dymo procese. Taip jie siekė įtvirtinti suvokimą, kad ir ugdymo srityje veikia 
kūrybos dėsniai. Gerindami mokyklos atmosferą, skatindami mokytojus nu-
simesti kaukes, kūrėjai siekė sugrąžinti į mokytojų profesinę veiklą kūrybinę 
energiją, padėjo plėtoti jų vidinį potencialą, suteikė drąsos inicijuoti poky-
čius patiems. 

Remiantis Pokyčių, susijusių su „Kūrybinių partnerysčių“ modelio taikymu 
mokyklose, tyrimo (toliau – Pokyčių tyrimas) duomenimis6, pagrindiniai su 
dalyvavimu projekte susiję pokyčiai apėmė eksperimentavimo ugdyme, kū-
rybiškumo stebėjimo ir vertinimo ir bendradarbiavimo sritis7. Šiek tiek lėčiau 
kito mokytojų gebėjimai mokinių įgalinimo, refleksijos ir ugdymo iššūkių kė-
limo srityse. 

Pokyčių tyrimas atskleidė, kad kuo ilgiau „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyva-
vo mokytojai ir kuo gausiau mokyklos bendruomenė įsitraukė į projektą, tuo 
mokytojai geriau vertino savo darbą ir gebėjimus. Apklausos rezultatai paro-
dė, kad projekto „naujokių“ – „Tyrinėjančių mokyklų“ – mokytojų savo darbo 
vertinimo balai yra gerokai žemesni lyginant su ilgiau projekte dalyvaujančių 
ir daugiau mokyklos personalo įtraukiančių „Tyrinėjančių mokyklų – kubu“ ir 
„Pokyčių mokyklų“ vertinimais8.

Mokyklos bendruomenės įsitraukimo įtvirtinant inovatyvų ugdymą svar-
bą atskleidė ir Kūrėjų ir mokytojų partnerystės transformuojant ugdymą 
tyrimas9 (toliau – Partnerystės tyrimas). Partnerystės tyrimo duomenimis, 
bendruomenės įsitraukimas į sprendimų priėmimą turėjo didžiausios įta-
kos sisteminiam pokyčiui mokykloje atsirasti. Remiantis kūrėjų atsakymais, 
Partnerystės tyrimo metu išvesta statistinė priklausomybė tarp „Kūrybinių 
partnerysčių“ poveikio mokytojams ir mokykloje įvykusio sisteminio poky-

6  Pokyčių, susijusių su „Kūrybinių partnerysčių“ modelio taikymu mokyklose, tyrimas. Tyrimų ir mokymo centras, 2014. Prieiga per internetą: 
http://www.kurybinespartnerystes.lt/admin/spaw2/uploads/files/Galutine%20ataskaita_20141018_1.pdf (Žiūrėta 2015-05-17)

7  Ten pat. 
8  Ten pat.
9  Kūrėjų ir mokytojų partnerystės transformuojant ugdymą tyrimas. Civitta, 2014. Prieiga per internetą: http://www.kurybinespart-

nerystes.lt/admin/spaw2/uploads/files/20141216%20Kureju%20ir%20mokytoju%20partneryste_Galutine%20santrauka_isples-
tine_20140827.pdf  (Žiūrėta 2015-05-19) 

čio. Teigiamą įtaką sisteminiam pokyčiui turėjo pakitusi gero mokymo sam-
prata ir pagerėjusi mokymo kokybė10.

Pokyčių tyrimo išvadose11 teigiama, kad tyrėjams stebint pamokas prieš ir po 
projekto veiklų buvo sunku pastebėti reikšmingus pokyčius mokytojų ge-
bėjimų įgalinti mokinius ir taikyti refleksiją srityse, nors Partnerystės tyrimo 
duomenimis, mokytojų dėstymo būdas po „Kūrybinių partnerysčių“ pačių 
mokytojų nuomone pasikeitė vidutiniškai 47 procentais. 

Pokyčių ir Partnerystės tyrimų išvadas paaiškina ir apibendrina trečiojo – 
Inovatyvumo tyrimo – išvada, kad ugdymo inovacija nėra greitai įdiegiamas 
procesas: nors mokytojai teigė, kad jų dėstymo būdas reikšmingai pasikeitė, 
naujiems gebėjimams ir įpročiams susiformuoti reikia nuoseklaus ilgo darbo 
ir paramos. Inovatyvumo tyrime pabrėžiama, kad pokyčiams atsirasti reika-
lingas mokyklos bendruomenės sąmoningumas ir apsisprendimas ieškoti 
naujų ugdymo būdų:

„Ugdymo inovacija savaime neįvyksta, tai yra sąmoningas, mokyklos ir mokytojų pasirinktas 
kintančių išgyvenimų procesas. Ugdymo inovacija neapsiriboja metodine instrukcija ar kitu ino-
vatyviu produktu, kurį galima įdiegti greitai. Tai – mokyklos vadovybės, mokytojų, mokinių, tėvų 
vidinių nuostatų virsmo, pasipriešinimo, susidūrimo su nežinia, diskusijų, derinimosi konfliktų ir 
ieškojimo tęstinis procesas.“12

Visų trijų tyrimų duomenys leidžia teigti, kad „Kūrybinės partnerystės“ pa-
skatino daug žadančią mokytojų gebėjimų ir nuostatų kaitą – uždegtas en-
tuziazmas kurti įtraukiantį ugdymo procesą, suvokta bendradarbiavimo bei 
visų ugdymo proceso dalyvių geros savijautos svarba, meninių, terapinių, 
patyriminių veiklų metu pagilinti gebėjimai jungti skirtingų disciplinų žinias, 
sieti teoriją ir praktiką bei įveikta baimė išbandyti naujus, netikėtus, provo-
kuojančius metodus ir vaidmenis, 

Sėkmingos šiuolaikinės mokyklos gyvavimo pagrindas yra ne išmaniosios 
technologijos, prabangūs stadionai, gražūs fasadai, parodomieji renginiai ar 
laimėti medaliai. Tvari ir kūrybinga mokykla, visų pirma, yra bendruomenė, 
atvira eksperimentams ir dėmesinga mokytojui kaip kūrybingai, nuolat to-
bulėjančiai asmenybei. 

10  Ten pat. 
11  Pokyčių, susijusių su „Kūrybinių partnerysčių“ modelio taikymu mokyklose, tyrimas. Tyrimų ir mokymo centras, 2014.
12  „Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimas. VšĮ „Kitokie projektai“, 2014. 
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MOkYTOjų MOkYMasis 
TYrinėjanT

Kelmės r. Elvyravos pagrindinės mokyklos patirtis atspindi vieną reikšmin-
giausių ir sudėtingiausių mokytojų profesinės veiklos tobulinimo galimybių 
– profesinės veiklos tyrimo realizavimą. Tikslus praktinės problemos įvardiji-
mas, detali jos analizė, sprendimų paieška ir sprendimo kaip pedagoginės 
naujovės įgyvendinimas bei fiksuojamas konkretus pokytis mokinių moky-
mesi – tai etapai, atspindintys nuoseklią profesinės veiklos tyrimo eigą.

Svarbus profesinės veiklos tyrimo dėmuo – atradiminė dimensija, Kelmės r. 
Elvyravos pagrindinės mokyklos atveju pasireiškianti tarpdalykinės integra-
cijos idėja. Toks kelias nėra ypatinga naujovė pedagoginėje veikloje. Tačiau 
dėmesingas, sutelkiantis, nuoseklus ir sistemingas mokymosi situacijų, pa-
remtų tarpdalykine integracija, kūrimas Kelmės r. Elvyravos pagrindinėje 
mokykloje suteikia šiai idėjai naujumo ir netikėtumo: ieškomi ir siūlomi pro-
blemos sprendimai remiasi kito, dažnai savo pobūdžiu kardinaliai priešingo, 
mokomojo dalyko principais.

Svarbu pažymėti, kad į šio profesinės veiklos tyrimo eigą buvo įtraukta didelė 
dalis mokytojų, aktyviai dalyvaujančių projekte ne vienus metus. Profesinės 
veiklos tyrimas realizuojamas visos mokyklos mastu, o tai nėra dažnas reiški-
nys pedagoginėje praktikoje. Mokyklos administracijos paskatinimas, kūrėjų 
naudojamas darbo būdų ir priemonių arsenalas, mokytojų darbo grupių, sie-
kiančių sujungti disciplinas, planinga ir konstruktyvi veikla – visa tai aprėpia 
platų bendrųjų ir dalykinių problemų lauką ir daro stiprų poveikį mokinių 
mokymosi rezultatams. 

Pagrindiniai principai, kuriais remdamiesi kūrėjai sudarė prielaidos šios mo-
kyklos mokytojų profesiniam tobulėjimui – nuoseklumas, įgalinimas sava-
rankiškai veikti („Kad nebūtų didelio atotrūkio išvykus kūrėjams“) ir visiškas 
„šou“ elementų atsisakymas. Šios mokyklos „Kūrybinių partnerysčių“ moky-
tojas apibūdinamas kaip bendradarbiaujantis, gebantis eksperimentuoti, 
peržengiantis „asmeninės klaidos“ baimę, reflektuojantis savo mokymosi 
procesą, praktikas-kūrėjas.  

„PaMokų integraViMas 
sPrendžiant saVo dalyko 

ProbleMas, naudojant kito 
MokoMojo dalyko ParadigMą“

Kelmės r. Elvyravos pagrindinė mokykla

Kūrybos agentas: Mantas Žalkauskas, VšĮ „Kuriančios bendruomenės“ 
mokymų vadovas.
Kuriantys praktikai: Andrius Guginis, žurnalistas, ir Simonas 
Saarmannas, geologas.
Kuruojanti mokytoja: Rasa Skrodenienė, lietuvių k. mokytoja. 

Profesinės veiklos tyrimas įtraukė visus mokytojus
„Kūrybinių partnerysčių“ projekte aktyviai dalyvaujame trejus metus, tad sa-
vaime neretai kyla diskusijų apie kūrybiškų metodų taikymą. Šios diskusijos 
ypač suaktyvėjo praėjusių mokslo metų pabaigoje, kai numatėme 2014–
2015 m. veiklos kryptis. Viena iš krypčių – siekis, kad visi mokytojai pamokose 
taikytų kūrybingumą skatinančius metodus ir didelį dėmesį skirtų mokinių 
kūrybiško mąstymo įpročiams ugdyti (lavintų vaizduotę, skatintų smalsumą, 
ugdytų komandinio darbo įgūdžius, skatintų atkakliai siekti tikslo, neišsigąsti 
nesėkmių), pasakojo visus trejus „Kūrybinių partnerysčių“ metus projekto ku-
ruojančia mokytoja buvusi Rasa Skrodenienė. 

Pasak jos, diskutuojant su mokytojais paaiškėjo keletas priežasčių, kodėl ne 
visi ir ne nuolat taiko kūrybiškus metodus: vieni mano, kad tai trukdytų ruošti 
mokinius laikyti standartizuotus testus, pagrindinio ugdymo patikrinimus, 
nes vis dar kūrybiškumą skatinančius metodus prilygina žaidimams; kiti įsi-
tikinę, kad kūrybiškos pamokos reikalauja didelio pasiruošimo – ir laiko, ir 
priemonių sąnaudos didesnės. 

Kad visi mokytojai turėtų galimybę įsitikinti kūrybiško mokymo nauda, šių 
mokslo metų pradžioje mokykloje buvo įkurta Lyderių grupė, kurią sudaro 
mokytojai, nuolat taikantys kūrybiško mokymo metodus, aktyviai dalyvaujan-
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tys projekte ne vienus metus. Ši grupė konsultuoja kitus mokytojus, padeda 
parinkti metodus, darbo būdus, organizuoja atviras pamokas kolegoms. 

Paskutiniais dalyvavimo projekte metais mokytojai ir į mokyklą atvykstantys 
kūrėjai susitelkė ties pamokų integravimo įvaldymu. Šiemet tyrinėjimo sritis 
buvo apibrėžta kaip pamokų integravimas sisteminiu lygmeniu, ugdant mo-
kytojų kompetencijas kurti kūrybišką pamokų dizainą.

Numatyta dirbti dviem kryptimis: stiprinti mokytojų kompetencijas ir kū-
rybiškumą bei ugdyti mokinių mąstymo įpročius. Visa tai sujungė bendras 
kūrybinis procesas tarp praktikų, mokytojų ir agento, realizuojamas konkre-
čiose veiklose klasėse ir mokytojų klube. Buvo siekiama, kad mokytojai taptų 
kuo savarankiškesni, tad pagrindinė praktiko užduotis – pagelbėti mokyto-
jams pasirengti numatytoms veikloms.

Gebėjimų ugdymu paremta integracija
Integruotos pamokos daugiau ar mažiau rengiamos kiekvienoje mokykloje. 
Tačiau dažnai jos yra šventinis reiškinys. Taip buvo ir Elvyravos pagrindinėje 
mokykloje. Kaip sakė R. Skrodenienė, integruotos pamokos mokykloje vyk-
davo gana retai, dažniausiai būdavo organizuojamos integruotos dienos, 
skirtos kultūrinei, pažintinei veiklai. Integracija buvo tik teminė. 

„Projekto metu išsiaiškinome, kodėl teminė integracija ne visada efektyvi ir kas yra probleminė 
integracija. Suvokimui reikėjo nemažai laiko, buvo sunku persiorientuoti, keisti savo suvokimą, 
nusistatymą, netgi mąstymą, suprasti, ką kuriantys praktikai siūlo“.  Kuruojanti mokytoja Rasa 
Skrodienienė

Mokytoja pasakojo, kad praktikams išvykus mokykloje ne vieną dieną virė karš-
tos diskusijos: „Iš pradžių atrodė, kad labai sunku išsigryninti problemas, o rasti, 
kas jas padės spręsti – išvis misija neįmanoma. Bet taip atrodė tik pradžioje: pa-
kako kelių susitikimų su praktikais, kelių pasitarimų mokytojų klube ir lengviau 
atsikvėpėme – pradėjome suprasti, kaip gryninti problemą, kaip nepainioti jos 
su tema, kaip ruoštis ir organizuoti integruotą pamoką pagal problemą.“ 

Kūrėjų komanda pamokų integracijos pamatu pasirinko ne teminį panašumą, 
o problemą, kurios sprendimo galima ieškoti naudojantis kito mokomojo daly-
ko paradigma. Pavyzdžiui, jei mokiniams nesiseka perprasti geometrinių kūnų 
ypatybių – galima pasitelkti kūno kultūros pamokas ir jų metu pamėginti sukurti 
įvairias geometrines figūras (kad ir sustojant trikampiais, kvadratais ir t. t.). 

Anot kuriančio praktiko A. Guginio, tokio tipo integracijos labai pasiteisina 
– jomis džiaugiasi tiek mokytojai, tiek mokiniai. Praktikas pasakojo, kad mo-
kytojų klube į „problemų katilą“ mokytojai mesdavo lapelius su užrašytomis 
pamokose kylančiomis problemomis, vėliau diskutuodavo ir drauge ieško-
davo problemų panašumo, vyko nuosekli refleksija. 

R. Skrodenienė, jau gerai įsigilinusi į probleminės integracijos sąvoką, papildė 
kuriantį praktiką, remdamasi pavyzdžiais iš mokyklos patirties. Mokytoja pa-
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sakojo, kad probleminė integracija vyksta tuomet, kai mokytojas išsigrynina 
problemą (ne konkrečiai dalykinę, bet labiau bendrąjį gebėjimą, pavyzdžiui: 
mokiniai nemoka klasifikuoti pagal vieną požymį, negeba rasti pagrindinių 
teiginių, esmės, neatpažįsta aplinkoje geometrinių figūrų, negeba argumen-
tuoti, neturi orientacinių įgūdžių ir pan.), tuomet tariamasi, kokio dalyko mo-
kytojas gali padėti tą problemą išspręsti. 

Pavyzdžiui, šeštokams labai sunkiai sekasi per informacinių technologijų pa-
mokas atlikti programavimo pradžiamokslio užduotis su vėžliuku, todėl kūno 
kultūros mokytoja organizavo sode orientacinius pratimus, kurie sudaryti to-
kiu principu, kokiu kompiuterinėje programoje reikia „vaikščioti“ su vėžliuku. 
Sugrįžę iš sodo, išsiaiškinę, kaip reikia orientuotis erdvėje pagal nurodytas 
kryptis, žingsnius, mokiniai tą patį bandė padaryti kompiuterine programa. 

„Dešimtokams labai prastai sekasi analizuoti istorinius šaltinius, o per lietuvių kalbos pamokas 
jiems neblogai išeina kuriant tekstą rasti raktinius žodžius, formuluoti pagrindinę mintį. Todėl 
per integruotą pamoką paaiškinama, kaip turimus gebėjimus jie gali pritaikyti mokydamiesi 
nagrinėti istorinius šaltinius. Pasirodo, tie patys metodai veikia. Nauda ne tik mokiniams, bet 
ir mokytojams – jie gali mokytis vienas iš kito ir savo pamokose taikyti kolegos išbandytus ir 
pasiteisinusius darbo būdus ir metodus“.  Kuruojanti mokytoja Rasa Skrodenienė 

Arba, septintokai neblogai suvokė, kad gyvūnai į stuburinius ir bestuburius 
skirstomi pagal vieną pagrindinį požymį – stuburą. Tai pakartoję su biologijos 
mokytoja, šį gebėjimą jie taikė skirstydami žodžius į kalbos dalis – juk ir čia 
reikia atpažinti tik vieną požymį.

„Viskas gyvenime susiję, todėl ir mokomieji dalykai negali būti tik kaip atskiros disciplinos, jos 
yra viena kitos tąsa: vienoje pamokoje išmoktos žinios ir įgyti įgūdžiai padeda kitoje pamokoje. 
Štai kokį supratimą norime įskiepyti ir savo mokiniams“. Kuruojanti mokytoja Rasa Skrodenienė

 Integruotos pamokos kaip projekto ašis pasirinkta mokyklos bendruomenei 
aiškiai suvokiant, kaip svarbu mokiniams pateikti integruotą pasaulio vaizdą.

Kūrėjai skatino mokytojų savarankiškumą 

„Bendradarbiavimo sesijose mokytojai detaliai pristatydavo savo problemas, o kiti mokytojai 
ją nagrinėdavo per savo dalyko prizmę. Diskutuojant sukuriamas tiltas tarp skirtingų dalykų, 
skirtingų kontekstų ir problema pamatoma iš skirtingų perspektyvų. Kyla idėjų, kaip galima 
sujungti įvairius dėstomus dalykus, mezgasi partnerystės tarp prieš tai nesisiejusių mokytojų. 
Problemos paprastai keliamos tol, kol visi mokytojai pasisako ir pasidalija savais iššūkiais“.  
Kūrybos agentas Mantas Žalkauskas 

Specialiose planavimo sesijose buvo jungiamos mokytojų įvardytos proble-
mos, su kuriomis susiduriama dėstant dalyką ir temą (tai gali būti ir bendras, 
reguliariai atsikartojantis dalykas, pasireiškiantis keliose klasėse, metai iš metų). 

Aptarę visus kylančius iššūkius mokytojai pasiskirstydavo į mažesnes grupe-
les pagal integruojamus dalykus. Du arba trys mokytojai, drauge integruo-
jantys pamoką, pradėdavo nuosekliai ruoštis procesui ir nagrinėti konkre-
čias detales. Šiame etape į veiklą stipriai įsitraukdavo praktikai, padėdavę 
mokytojams sujungti disciplinas. Praktikai dalijosi savo įžvalgomis, patirtimi, 
metodais ir turimais instrumentais, įgytais dirbant mokyklose. Taip pamokos 
įgaudavo apčiuopiamą pavidalą, viskas susidėdavo į konkretų planą, kuris 
būdavo pristatomas sesijos pabaigoje.

„Šis mokytojų kolektyvas kaip šeima. Į mokytojų klubą nuolat susirinkdavo nemaža grupė 
žmonių, o svarbiausia, kad jie apie tai bendraudavo ir už klubo ribų, mokytojų kabinete, per 
pertraukas. Manau, kad tai labai gerai parodo, kad mokytojai buvo įsitraukę ne dėl to, kad 
kažkas juos verstų, bet dėl to, kad jiems buvo nuoširdžiai įdomu. Mokytojai prieidavo, kal-
bindavo, domėdavosi, klausdavo, kokios papildomos literatūros galima paskaityti“.  Kūrybos 
agentas Mantas Žalkauskas

Po tokios planavimo sesijos mokytojams iki integruotų pamokų likdavo savai-
tė. Per šį laiką jie savarankiškai susitikdavo ir susiderindavo likusias smulkmenas. 
Taip buvo skatinamas mokytojų savarankiškumas ir veikla, šalia nesant kūrėjams. 
M. Žalkauskas džiaugėsi, kad po pirmųjų integruotų pamokų dienų mokytojai į 
specialias planavimo sesijas ateidavo jau pasiruošę problemas, preliminariai pa-
siskirstę, su kuo dirbs, tai rodė vis gilesnį kolektyvo įsitraukimą.

„Pamoka tik dėl smagumo arba tik dirbtinai sujungiant dalykus (kartais imamos temos visai 
ne pagal programą) nėra efektyvi pamoka. Svarbiausia pamokoje žinios, įgūdžiai, gebėjimai, 
kompetencijos, pamokos uždavinys, o ne dirbtinai sujungti dalykai tik dėl to, kad būtų įdomu, 
smagu“.  Kuruojanti mokytoja Rasa Skrodenienė

Svarbu paminėti, kad integravimo dieną buvo siekiama sukelti kuo mažesnį 
šou. Pamokos vykdavo natūraliai, tik dėl pakeistos jų trukmės skambutis nu-
skambėdavo kitu laiku. Siekta, kad tai taptų įprasta praktika mokykloje ir kad 
mokiniams nekiltų asociacijų su švente, per kurią galima rimtai nedirbti. Tuo 
pačiu ir mokytojai skatinti žvelgti giliau, koncentruotis į pateikiamą dalyką ir 
metodus, o ne patrauklų pateikimą. 

Integruotas pamokas mokytojai vesdavo pasikeisdami arba drauge, išdėstyda-
mi tą patį dalyką, vis keisdami žvilgsnio perspektyvą. M. Žalkauskas pasakojo, 
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kad pamokų metu naudotos mokykloje esančios priemonės: „Norėjome kiek 
įmanoma daugiau dirbti tokiomis sąlygomis, kokios natūraliai yra mokykloje, 
kai joje nebūna „Kūrybinių partnerysčių“ žmonių. Siekta, kad nebūtų didelio 
atotrūkio išvykus kūrėjams, kas galėtų sužadinti pasyvumą, įkvėpimo prara-
dimą“. Integracijos dieną vainikuodavo mokytojų klubas, kuriame būdavo re-
flektuojamas procesas: kas pavyko ar nepavyko ir ką reikėtų keisti. Mokytojai 
dalydavosi savo įžvalgomis, naujomis idėjomis ir tuo, ko išmoko. 

Kuriančio praktiko nuomone, projekto sėkmei daug įtakos turėjo tai, kad 
mokyklos bendruomenė yra atvira ir smalsi, mokytojų ir mokinių santykiai 
geri: „Jie nebijo net ir keisčiausių idėjų, jas išbando“. 

Svarbu rasti laiko planavimui ir analizei
R. Skrodenienė pripažino, kad projekto veiklos buvo ne tik įdomios, bet ir 
sunkios, reikalaujančios nemažai mokytojų pastangų: „Didžiausias iššūkis – 
išgryninti problemą ir rasti, kokio dalyko mokytojas gali padėti ją spręsti. Kitas 
iššūkis – rasti pakankamai laiko susėsti su kolega ir suplanuoti pamoką: ne 
visi mokytojai kasdien susitinka, dauguma dirba ir kitose mokyklose. Dėl to 

planavimas daugiausia vyksta elek-
troniniu paštu. Dar viena problema 
– tinkamų integruotų užduočių pa-
ruošimas: metodinės medžiagos, 
vadovėlių probleminiam integruo-
tam mokymui nėra, tad tenka pa-
tiems mokytojams rinkti medžiagą, 
ruošti užduotis.“

Kuriantis praktikas M. Žalkauskas 
pastebėjo, kad jei į mokyklą atvykusiems kūrėjams tenka daugiau dirbti su 
mokiniais – tuomet didieji iššūkiai susiję būtent su jais, jei daugiau dirbama 
su mokytojais – iššūkiai susiję su jais. Didžiulį patirties bagažą sukaupę peda-
gogai paprastai gana sunkiai įsileidžia kūrėjus. Laiko stoka trukdo ne tik rasti 
progų pabendrauti su kolegomis, bet ir planuojant pakankamai įsigilinti į 
nagrinėjamą temą. 

„Dirbu žiniasklaidoje, plačiau suvokiu kontekstą. Manyje gyvena vidinis, nuolat dvejojantis 
šuo. Kai įsiklausoma į jo balsą, pasirenkamas kuo platesnis kontekstas – tuomet geriau su-
vokiama ir pateikta informacija. Tai laiko problema – mokytojai galėtų labiau atsižvelgti į 
kontekstinius uždavinius, medžiagos išdėstymo būdus“.  Kuriantis praktikas Andrius Guginis

A. Guginis minėjo ir dar vieną mokyklose kylančią problemą – bendros kal-
bos nebuvimą. Tai veikia santykius visais lygmenimis – tarp kolegų, mokyto-
jų ir mokinių ir tarp mokytojų ir kūrėjų. Projekte kurį laiką diskutuota, kas yra 
ta integruota pamoka, nes mokytojai labai skirtingai apibrėždavo integraciją. 
Žodynui išsigryninti buvo skirtos dvi sesijos. 

A. Guginio nuomone, barjerus peržengti galima esant atviriems, bendrau-
jant su kolegomis ir kūrėjais. Svarbiausia, kad mokytojai į kūrėjus nežiūrėtų 
kaip į teisiančius tikrintojus.

„Labai pasiteisino „peties davimas“. Padrąsinimas, sakymas, kad mes dirbame be fanatizmo, 
kad darome ne kokiai komisijai, o patys sau. Tai labai pasiteisina, nes būna, kad mokytojai 
mano mus esant tikrintojus, stengiasi nesuklysti. Bet kai pasakome, kad tai visų mūsų vidinis 
išbandymas, pastanga konstruktyviai paįvairinti švietimo sistemą – tuomet reikalai pagerė-
ja“.  Kuriantis praktikas Andrius Guginis

Prie projekto sėkmės prisidėjo ir lankstus požiūris į pamokas bei visą dienos 
struktūrą. Kūrėjus labai palaikė mokyklos administracija, kuriai rūpi mokyklos 
tobulėjimas, inovacijos.

„Svarbiausia, kad mokytojas išdrįstų eksperimentuoti. Tai jis padaro, kai visa grupė parodo, ko-
dėl to reikia, kai grupėje yra aukštas atvirumo lygis. Taip peržengiama asmeninė baimė klysti“. 
Kūrybos agentas M. Žalkauskas 
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MOkYMUi(si) palankiOs erDvės 
kūriMas benDraDarbiaUjanT

Šiame skyriuje pristatomuose mokyklų – Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso 
Bobrovskio gimnazijos ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos – atve-
jai atspindi integralios mokymo(si) erdvės kūrimo patirtis. Ypač tai ryšku 
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje, kur buvo nedirbama su izo-
liuotomis klasėmis, o tyrinėjamos įvairios erdvės, kuriant jose fizines, so-
cialines ir emocines mokymosi aplinkas. Fizinė mokymosi aplinka kuria-
ma realaus pasaulio reiškinius perkeliant į virtualų pasaulį ir čia atliekant 
bandymus, bet nepatiriant nuostolių, o socialinė aplinka – kūrybingo 
mokymosi rezultatus „išnešant“ iš kabinetų ir sukuriant prielaidas viešai 
diskusijai. Emocinė aplinka kuriama siekiant atvirumo, drąsos išreikšti 
save.

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos „Laboratorijoje 2014“ dominuoja 
nuolatinio įsiklausymo kelias, kuriame mokytojai ir mokiniai geriau pažin-
dami vieni kitus peržengia griežtas hierarchines santykių ribas, taip kur-
dami emociškai palankią mokymuisi erdvę. Tai sukuria prielaidas eksperi-
mentuoti vedant pamokas: keičiami mokytojai, mokomieji dalykai, vieta, 
kalba, laikas, dėstymo metodai (fizinis mokymosi aplinkos kūrimo aspek-
tas). Tokios integruojančios erdvės kūrimas leidžia išlaikyti balansą tarp 
akademinio ir kūrybiško mokymo(si) principų.

Pagrindine erdve mokytojų mokymuisi šiose mokyklose tapo veikla subur-
tuose mokytojų klubuose. Ši veikla Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimna-
zijoje išsiplėtė net į virtualią „Debesų klasės“ erdvę. 

Kūrėjų nuomone, dalyvavimas klubo veikloje mokytojams buvo tiek pat 
svarbus, o gal net ir svarbesnis nei kūrybiško mokymosi projekte. Mokyklose 
dirbę kūrėjai nusprendė skatinti pačius mokytojus kelti klausimus, siūlyti, 
svarstyti naujas idėjas, nepateikdami konkrečių receptų. Mokytojų klubo 
susitikimų metu buvo:
•	 diskutuojama apie kūrybiško mokymosi sąvoką;
•	 aptariama teorija, kuriami metodai, kurie tuoj pat eksperimentuojant iš-

bandomi; 
•	 ieškoma sprendimų įvairioms projekto metu kylančioms problemoms ir  

mokykloje esančioms įtampoms spręsti;
•	 išeinama iš komforto zonos;

•	 taikoma konstruktyvios kritikos praktika;
•	 atveriama erdvė nuolatinei refleksijai: kas vyksta gerai ir kodėl?

Pagrindine šių mokyklų „Kūrybinių partnerysčių“ projekto sėkme kūrėjai 
laiko nuolatinę diskusiją (nuolatos keliamus klausimas, ką ir kodėl daro-
me, ar tai veikia?). Diskusijos Mokytojų klube vyko specifinių pokalbių 
forma, būtent, tikslingais pokalbiais su aiškiu mokymosi tikslu. Tokie po-
kalbiai rodo suplanuotą ir sisteminį metodą, taikomą profesiniame dialo-
ge ir skatinantį bendruomenės narius reflektuoti ir tobulinti savo veiklos 
būdus. Tokiu būdu mokytojai tobulino praktinę veiklą drauge eksperi-
mentuodami, analizuodami, vertindami ir reflektuodami (Toole, Louis, 
2002)13.

Kūrėjai taip pat akcentuoja šių mokyklų mokytojų gebėjimą bendrauti ir 
bendradarbiauti bei aktyvų mokyklos administracijos įsijungimą ir palaikymą 
kaip vieną iš sėkmės garantų. Apibendrindami Vilkyškiuose vykusį projektą 
kūrėjai pažymi, kad „Tai buvo nuostabi kūrėjų ir mokytojų cheminės reakcijos 
patirtis, tai buvo tikros partnerystės, kitų tokių nepatyrėme“.

Šios mokyklų istorijos atspindi profesinės bendruomenės tinklo kūrimo 
idėją. Remiantis „besimokančių tinklų kūrimo“ teorija, bendradarbiavi-
mo tinkluose mokyklų viduje inicijavimas suteikia mokytojams galimybę 
dalytis patirtimi ir skatina svarbius veiklos būdų pokyčius mokyklos ben-
druomenėje, kurie palaipsniui gali peraugti į mokinių mokymosi pokyčius. 
Būtent todėl mokytojams prasminga ir naudinga palaikyti ryšius su kole-
gomis savo mokykloje ir platesnėje profesinėje bendruomenėje (Caldwell, 
B., 2008)14. 

Tokiu būdu projekto inicijuotas profesinės mokytojų bendruomenės tin-
klas sustiprino mokytojų gebėjimą kūrybiškai reaguoti į praktinius iššūkius 
mokykloje, sutelkė dėmesį į mokymo ir mokymosi problematiką bei pa-
dėjo tinklo nariams tapti kaitos agentais. Mokytojų dalijimąsi žiniomis ir 
patirtimi profesiniame tinkle aktyvino ir skatino tiesioginis įgytos patirties 
pritaikymas, pristatomos patirties reikšmingumas kolegoms, bendra kūry-
binė veikla ir diskusijos mokyklai svarbiais klausimais.

13 Toole, J. C., Louis, K. S. (2002). The role of professional learning communities in international education. In K. Leithwood, P. Hallinger 
(Eds.). Second international handbook of educational leadership and administration. Dordrecht, Netherlands: Kluwer.

14 Caldwell, B. (2008). Networking knowledge to achieve transformation in schools. In C. Kimble, P. Hildreth, I. Bourdon (Eds.). 
Communities of practice: Creating learning environments for educators (Vol. 1). Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing. 
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virtualų ir daryti visokius bandymus nepatiriant nuostolių. Jis taip pat padėjo su-
kurti metodiką, kuri padėjo „išnešti“ iš kabinetų kūrybingo mokymosi rezultatus 
– visokius piešinukus, modelius ir pan. Tai nebūtinai turėjo būti išbaigti darbeliai. 
Tiesiog juodraščiai“, – pasakojo kuruojanti mokytoja Irena Taliatienė. 

Apžvelgdami veiklų rezultatus mokytojai džiaugėsi padidėjusia mokinių 
motyvacija (ypač tų, kurie paprastai nerodo didelio susidomėjimo mokslu). 
Daug pasako mokytojų žodžiai, iš kurių matyti, kad projektas palietė ne tik 
vaikus, bet ir juos, pavyzdžiui, „Pažvelgiau į savo vedamas pamokas iš šalies 
ir supratau, kad būtina atsinaujinti. Išmokau naujų aktyviųjų mokymosi me-
todų, žavėjausi improvizacijos galimybėmis pamokose. Tai jau taikau ir tikrai 
pritaikysiu ateityje“; „Manau, kad pasiteisino mintis, jog Pokyčių mokykloje 
svarbu kurti metodikas, tinkančias kuo daugiau dalykų, nepririštas prie vie-
nos temos, nes antrą kartą tos pačios temos nepakartosi... O metodus gali 
taikyti ir vystyti toliau“.

„Mokiniai net juokauja, kad dabar pas mus pamoka, kai mokytojas pasakoja, o mokiniai klausosi, 
jau yra netradicinė, nes retai pasitaiko“. Kuruojanti mokytoja Irena Taliatienė 

Šioje mokykloje vykęs projektas ypatingas tuo, kad jis jau kelinti metai auga 
pats iš savęs – yra susibūrusi aktyvi septynių mokytojų metodinė taryba, in-
ternete randama „Debesų klasės“ pavadinimu. Be to, pasak I. Taliatienės, mo-
kytojai mėgsta vesti netradicines pamokas.

„Mes, matematikaim šiemet siekėme Lietuvos rekordo – bandėme užrašyti ilgiausią skaičių Pi 
ant grindinio. Einame į 5, 6, 7 klases. Yra temos, kurios kartojasi jaunesnėse ir vyresnėse klasė-
se, tik lygis skiriasi. Nė vienas bendruomenės užsiėmimas nepraeina be kūrybiškumo apraiškų. 
Tėvų susirinkimus vedame vis kitaip, pavyzdžiui, vieną kartą jį vedė patys mokiniai“. Kuruojanti 
mokytoja Irena Taliatienė 

Kartu su kūrėjais pradėti projektai taip pat neliko užmarštyje: kartoninių dė-
žių galerija virto spalvinga ir vizualia „LA‘gamino“ galerija, pirmūnų lenta – 
garvežiu su vagonais. O su kūrėjais pradėtas erdvių tyrinėjimas tęsiasi iki pat 
šios dienos: „Norime iš mokyklos padaryti didelę geležinkelio stotį. Kuriame 
kūrybos aikštę, kurioje bus nupiešti viso miestelio namų siluetai“, – planais 
dalijosi I. Taliatienė.

Eksperimentavimui svarbu administracijos palaikymas
Architektas V. Balsys mokytojų atsargumą projekto pradžioje vertino kaip 
natūralų dalyką: „Dažnai per pamokas ateidavo pavaduotoja, po kažkiek „pa-

„ženklų dirbtuVės 1,618. 
susikalbėjiMo ženklai“

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija

Programa: Pokyčių mokyklos 2012–2013 m.m. 
Kūrybos agentė: Vida Narveišytė, režisierė. 
Kuriantis praktikas: Vladas Balsys, architektas.
Kuriantis praktikas: Vladas Eidukynas, inžinierius.
Kuruojanti mokytoja: Irena Taliatienė, matematikos mokytoja. 

Tyrinėjo erdves ir keitė pamokos struktūrą
Kai trys kuriantys praktikai pirmą kartą atvyko į Vilkyškių (tuomet dar viduri-
nę) mokyklą, juos pasitiko ilgi, gana niūrūs, tušti koridoriai ir, savotiškas kon-
trastas jiems, entuziastingi mokytojai. 

Kūrėjų ir mokyklos bendruomenės bendravimas prasidėjo šiokioje tokioje 
netikrumo atmosferoje. „Niekas nežinojom, kas ką turi daryti, nebuvo aišku, ką 
išvis reikia daryti. Nebuvo aiškios nei problemos, nei kaip jas spręsime. Tiesa, 
lyg ir buvo bėda – erdvės nepakankamumas“, – pasakojo Vida Narveišytė. 
Anot jos, šioje vietoje pasireiškė jos, kaip režisierės, savybės: „Nemačiau sau 
vietos, tad nuolat kėliau didelius klausimus“.

Tyrinėjimo sritis apsibrėžta kaip tradicinės pamokos dekonstravimas pasitel-
kus dėžės metaforą, keičiant pamokos struktūrą, kūrybingai pritaikant mo-
kyklos erdves. Projektas „Ženklų dirbtuvės 1,618. Susikalbėjimo ženklai“ ap-
rėpė įvairius dalykus – etiką, istoriją, lietuvių kalbą, matematiką, fiziką, kūno 
kultūrą, dailę, technologijas. Dalyvavo 6–11 klasių mokiniai. Siekta skatinti 
mokinių smalsumą, žadinti vaizduotę kuriant kintančias edukacines erdves, 
kurios atitiktų mokomųjų dalykų turinį ir būtų paremtos dramos, alternaty-
vių menų metodais, virtualių mokymosi aplinkų kūrimu.

Kadangi buvo siekiama kurti vieningą projektą, kūrėjai dirbo ne su atskiromis kla-
sėmis, bet, tyrinėdami įvairias erdves, „keliavo“ per jas. „Vida padėjo mums keisti 
emocines aplinkas, kad geriau jausdamiesi taptume atviresni, nebijotume savęs 
išreikšti. Architektas Vladas rodė, kaip galima realaus pasaulio reiškinius perkelti į 
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tikrinimų“ mokytojai pradėjo suprasti, kad tos „Kūrybinės partnerystės“ reika-
lingos mokyklai. Tad mokytoja prisėda, ima piešti, dalyvauti. Po kelių atsargių 
pabandymų įsijungė visai. Įsitraukė net vadinamieji „kirviai“. 

„Mokytojai iš pradžių gana vangiai įsitraukė į mūsų sesijas. Aptardavom metodus, mokytojos 
sakydavo, „parodyk“, tada aš ir pradedu vesti pamoką. Vėliau paaiškėjo, kad žiūrėjimas davė 
naudos. Daug ką perėmė, patys pasiruošė ir naudojo“. Kūrybos agentė Vida Narveišytė

Kūrėjai pastebėjo, kad šioje mokykloje mokytojai buvo labai smalsūs: „Pirma 
sesija pas fizikos mokytoją, per ją demonstravau pusiausvyros rūšis. Mokiniai 
ant stalo turėjo dėlioti pajūrio akmenukus, susipažinti su trimis pusiausvy-
ros rūšimis. Visi puolė dėlioti, pristačiau akmenimis balansuojantį menininką 
Michaelį Grabą, pažiūrėjom filmuką apie jo darbą. O po visko mokytoja iškart 
priėjo su krūva vadovėlių, sako, „darom dar“, – nedvejojančius įsitraukti mo-
kytojus prisiminė praktikas. 

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad mokytojams svarbu administracijos palai-
kymas – kai paaiškėjo, kad jis tikrai yra – mokytojai nusiramino, o kuriantys 
praktikai savo ruožtu mokytojams patvirtino, kad pačios įvairiausios idėjos 
yra galimos ir vertos išbandyti. Mokykloje dirbę kūrėjai buvo pasirinkę strate-
giją kuo mažiau suteikti gatavų receptų, skatindavo mokytojus pačius siūlyti, 
svarstyti savas idėjas. Tuo ypač pasižymėjo V. Balsys, kuris, kuruojančios mo-
kytojos nuomone, visus mokė kelti klausimus.

„Man buvo svarbu sukurti situacijų, kurios mokytojams padėtų iškelti daugiau klausimų 
– ne atsakymų. Tiesa, ir pačiam būdavo kartais neaišku, kur viskas nuplauks“. Kuriantis 
praktikas Vladas Balsys

Psichodramos metodai padrąsino mokytojus
„Vladas minimalistiniais nutylėjimais leisdavo mums patiems priimti spren-
dimus, tai buvo turbūt teisinga, nes pasibaigus „Kūrybinėms partnerystėms“ 

patys susiplanavom tas erdves, nors iš pradžių norėjom, kad jas sutvarkytų 
praktikai“, – sakė I. Taliatienė. Pasibaigus projektui kuruojanti mokytoja verti-
nimo formoje tikino, kad svarbiausias, deja, sunkiai pamatuojamas rezultatas 
yra tas, kad mokytojams teko išeiti iš komforto zonos, kurioje jie jautėsi gerai.

„Kai susidūrėme su problema, kad ugdymo aplinka nėra mokyklos interjeras, pasimetėme... 
Atkrito mokytojai, kurie norėjo, kad architektas suprojektuotų lauko klasę, kad režisierė pasta-
tytų spektakliuką pagal jau turimą scenarijų... Jūs, kūrėjai, mums iš pradžių atrodėte kaip vaistų 
piliulės – prarijai ir pagerėjo. O pasirodo, kad viskas ne taip, niekas be mankštos nepagis, o tam 
reikalingos pastangos. Va kur diskomfortas! Bet kam pavyko jį įveikti, tas suprato, kad aplinka yra 
tai, ką visą laiką reikia kurti. Priklausomai nuo dalyko turinio, nuo klasės mokinių ir jų santykių, 
nuo jų pasirengimo priimti informaciją. Pagrindinis dalykas, kuris turėjo pasikeisti, tai požiūris“. 
Kuruojanti mokytoja Irena Taliatienė

Mokykloje dirbę kūrėjai nebijojo rinktis drąsių metodų. Kūrybos agentė prisi-
minė istorijos pamoką, kurioje pasitelkusi psichodramos metodus simuliavo 
sovietinio teroro aplinką.

„Mokytojai pasiūliau paimti Juozo Grušo pjesę „Meilė, džiazas ir velnias“, pa-
rinkusi ištrauką, paprašiau mokinius ją skaityti. Sąmoningai parinkau fragmen-
tą, kuriame yra dienoraštis, intymios detalės, vėliau beprotnamis. Parinkau 
psichodramos metodą: visi buvo daktarai, o atrinktą „Beatričę“ pasodinome į 
krėslą. Daktarai užduodavo klausimus, jei nepatikdavo atsakymas – „Beatričė“ 
būdavo pažeminama. Išvis mokinių į klasę neįleidau, bariau dėl išvaizdos, kad 
be uniformų, be tinkamos šukuosenos. Priverčiau pajusti terorą. Vėliau vyko 
refleksija, kalbėjome, kaip jie jautėsi, ką suprato“, – pasakojo kūrybos agentė. 

Tokia pamoka – tik dalis sovietinės erdvės pajutimo priemonių: mokiniai dar 
važiavo į spektaklį Klaipėdoje „Lietuviai“, aplankė karinį įtvirtinimą pajūryje. 
V. Narveišytė pasakojo vėliau pastebėjusi, kad dalį šios veiklos mokytoja pri-
taikė ir savo baigiamojoje pamokoje – dar ne iki galo įrengtose mokyklos 
patalpose mokytoja vedė „inkvizicijos“ pamoką, kurią mokiniai vėliau api-
būdino kaip įstrigusią visam gyvenimui. Kūrybos agentė pasakojo, kad toks 
nepaprastai įtraukiantis žaidimas, kai jis gerai apgalvojamas, gali būti puiki 
pamoka – mokiniai ne tik pajunta laikotarpio dvasią, jie įmetami į tą laiką. Jie 
gali net nepastebėti, kad mokosi. 

„Visi bijojome aukoti pamokas, atrodo, nerimtiems žaidimams. Kiekvienas mokytojas stengiasi 
„išeiti“ savo dalyką, neatsilikti nuo dalyko programos. Bet dažnai būna taip, kad programą „eina“ 
vienas mokytojas, o jo mokiniai savo mintimis  kažkur toli pabėgę į šoną“. Kuruojanti mokytoja 
Irena Taliatienė 

M
o

k
y

M
u

i(
si

) 
pa

la
n

k
io

s 
er

d
v

ės
 k

ū
r

iM
a

s 
b

en
d

r
a

d
a

r
b

ia
u

ja
n

t

M
o

k
y

M
u

i(
si

) 
pa

la
n

k
io

s 
er

d
v

ės
 k

ū
r

iM
a

s 
b

en
d

r
a

d
a

r
b

ia
u

ja
n

t

20 21



Kuruojanti mokytoja pasakojo, kad tiek pirmais, tiek antrais metais projekte 
bijota užsižaisti. Pokyčiai daromi „iš apačios“, o švietimo sistemoje niekas ne-
sikeičia – dalyko programose visko per daug, vos mokinys pradeda suprasti 
temą – jau reikia ją palikti ir bėgti į priekį, nes nespėjama. Aktyviai dalyvavusi 
projekte mokytoja tikino, kad svarbiausia – labai atidus kūrybiškos pamokos 
planavimas, žinojimas, kas ir kodėl daroma, būtina nepamiršti, kokių tikslų 
siekiama. 

Kūrėjai paskatino neformaliai bendrauti ir konsultuotis
Kūrėjai akcentuoja tai, kad mokytojai buvo bendraujantys ir bendradarbiau-
jantys, kad jie klausė, kalbėjo, domėjosi. Prisimindamas patį pirmąjį susitiki-
mą V. Balsys pasakojo, kad jis dar tik važiavo namo iš Vilkyškių, o kuruojanti 
mokytoja jam jau siuntė laišką su klausimais. Mokytojų klubas mokykloje 
atsirado natūraliai. Kūrybos agentė juokėsi jį įvardydama klubu „pas Ireną“ – 
mokytojai rinkdavosi kuruojančios mokytojos kabinete, ten aptardavo jiems 
rūpimus projekto ir mokyklos gyvenimo klausimus. 

„Jau po pirmųjų metų kūrybiškumo bacila buvo pasklidusi. Mes sėdėdavome ir modeliuodavome 
pamokas. Susitikdavome dažnai, klasės balkone ar pačioje klasėje. Susitikimai buvo labai neforma-
lūs, mokytojai dalijasi problemomis, kartu ieškojome sprendimų“. Kūrybos agentė Vida Narveišytė

I. Taliatienė taip pat minėjo, kad tie susitikimai mokytojams patiko ir buvo 
naudingi. „Tai buvo neoficialus susibūrimas. Susirinkdavome „pasvaigti“ apie 

būsimas pamokas, paplanuoti. Kaip kokie režisieriai. Juk pamoką reikia sure-
žisuoti? Net galvojome mokyklos balkone „buržuiką“ pasistatyti, kad žiemą 
nebūtų šalta“, – pasakojo mokytoja. 

Su mokytojais buvo bendraujama ir po kiekvienos sesijos – tam laiko negai-
lėjo nei mokytojai, nei kūrėjai. V. Balsys prisiminė, kad vieną kartą giliai užsi-
kalbėjusioms kūrybos agentei ir kuruojančiai mokytojai teko ieškoti išėjimo 
iš mokyklos, mat jų diskusija užsitęsė iki pat mokyklos uždarymo valandos. 

Abu kūrėjai mokytojus įvardijo kaip intensyvius ir energingus: „Tokias proble-
mas, kurios kartais mokyklose svarstomos kelis mėnesius, mes su savo mo-
kytojais aprėpdavome vieno susitikimo metu“, – pasakojo architektas. Pasak 
jo, būtent dėl to mokykla galėjo išbandyti tiek įdomių dalykų – atsirado ir 
„Dėžės“ galerija, ir „Keliaujanti klasė“, įvyko išvažiuojamosios pamokos Kaune, 
Klaipėdoje. 

Tiek V. Balsys, tiek V. Narveišytė tikino, kad viso to nebūtų be kuruojančios 
mokytojos asmenybės: „Manau, kad labai daug kas, įskaitant ir mokytojų pa-
drąsinimą dalyvauti, yra Irenos nuopelnas. Atėjęs į mokyklą randi perlą, iš 
pradžių nesi tikras, galvoji, negali būti, o pasirodo, kad iš tiesų – tikras perlas. 
Eruditė, apsiskaičiusi, duok dieve kiekvienam po Ireną. Prisimenu, manyda-
vau, kad tokią mokytoją reikia klonuoti. Ji žodį, aš žodį – darbas padarytas“, 
– sakė kūrybos agentė. 
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Kūrybos agentės nuomone, šiai mokytojai tereikėjo padrąsinimo, didesnio 
atsivėrimo kolegoms: „Ji kartais abejodavo tuo, kas geriausia, geriausiomis 
savo idėjomis“. V. Narveišytė pasirinko paprastą kuruojančios mokytojos įga-
linimą: kaskart mokytojams kreipiantis į ją su klausimais, ji išklausydavo, sa-
kydavo nežinanti atsakymo, prašydavo juos dar padiskutuoti, išsakyti savo 
idėjas ir galiausiai... nukreipdavo juos pas kuruojančią mokytoją.

 „Kuruojanti mokytoja, gal tų partnerysčių dėka, pradėjo daugiau perleisti vadeles, anksčiau tai 
buvo toks žmogus, kuris viską daugiausiai darė pats, nesiafišuodamas. Šios dienos situacija rodo, 
kad veiksmas mokykloje vyksta. Man tereikėjo mokytojus nukreipti pas Ireną“. Kūrybos agentė 
Vida Narveišytė 

Idėjos įdomioms pamokoms – tiesiog dairantis aplink
Svarstydama, ką „Kūrybinės partnerystės“ paliko mokykloje, kuruojanti mo-
kytoja minėjo, kad svarbiausia buvo ne konkretūs metodai, o kitoks požiūris 
į ugdymą.

„Perėmėme visą metodiką, bet ne pačius metodus. Jų ieškome pačios, pavyzdžiui, pas mus vyks-
ta veiklos įsivertinimas – paskutiniojo metu dalijomės į molekules, piešėme voratinklius, judė-
jome iš vieno kabineto į kitą. „Kūrybinės partnerystės“ buvo impulsas pokyčiams. Vieni būtume 
nedrįsę eiti į apleistus pastatus, atvažiavę menininkai to nebijo. Jie patvirtino idėjas, kurias svarstė 
ir patys mokytojai“. Kuruojanti mokytoja Irena Taliatienė 

Kuriančiam praktikui V. Balsiui tai buvo pirmoji mokykla, pirma praktinė 
pažintis su „Kūrybinėmis partnerystėmis“, bet jis pripažino, kad atėjęs sten-
gėsi dirbti pagal savo idėjas, neprisirišti prie projekto siūlomų metodų: 
„Norėdavau tuos metodus pakeisti, „sugadinti“, pačioje pradžioje sunkiai se-
kėsi refleksija, bet buvo Vida, tą dalyką ji darė puikiai“. 

Kūrėjai į mokyklą vykdavo su preliminariais sesijų planais, bet visada palikdavo 
vietos improvizacijai – jų nuomone, svarbu reaguoti į tai, kokia atmosfera, nuo-
taika mokykloje tuo metu. Atvira erdvė improvizacijai pasiteisino su kaupu. 

„Dvi klasės susigrūdusios darė pinhole kameras iš degtukų dėžučių. Į svečius užsuko fizikos ir 
chemijos mokytojos, paprašiau prisidėti savo žiniomis, tad jos natūraliai paaiškino apie šviesą, 
kaip viskas vyksta fotografuojant. To net nebuvo planuota“. Kuriantis praktikas Vladas Balsys 

V. Narveišytė pasakojo dar vieną įspūdingai iš paprasto pastebėjimo gimu-
sią pamoką finaliniame renginyje: „Mokykloje buvo malkomis kūrenamas 
pečius, vis jį pastebėdavau. Vieną kartą eidama pro klasę pastebėjau, kad 

sėdi devintokai ir mezga. Sakau mokytojai, „duokite tiems bernams malkas 
kapoti“. Mokytoja replikavo, kad taip negalima, kad tai būtų išnaudojimas. 
Tada pasvarstėme, ką mokiniai galėtų daryti, kad jiems būtų įdomu ir prak-
tiškai naudinga. Pamąstėme, kad galėtų išmontuoti, patyrinėti automo-
bilį. Pavaduotoja pasisakė, kad turi seną. Taip ir gimė tikrai įdomi pamoka. 
Sugalvojome rungtis, suskirstėme mokinius komandomis, kiek pamenu, 
reikėjo rasti aušinimo skysčio bakelį, pakeisti ratą, visai 23 vaikų klasei tilpti į 
automobilį“.

Šalia improvizacijos kūrėjai mokytojams atvirai pripažino ir klaidos galimybę. 
V. Balsys prisiminė, kaip buvo mėginama sukurti foto kamerą iš visos klasės 
patalpos. „Tai ir man asmeniškai buvo iššūkis, aš buvau tik girdėjęs apie tokią 
techniką. Bet pripažinau kuruojančiai mokytojai, kad nežinau ar pavyks. Irena 
sunerimo, buvo ir mane prigąsdinusi, kas bus, ką mokiniai pamanys, jei nesi-
seks“, – sakė kuriantis praktikas. Tokios situacijos priminė, kad mokytojams ne 
visada lengva turėti galimybę klysti, būti ne visiškai tikriems dėl savo veiks-
mų – jų darbą stebi mokiniai, kolegos, administracija, mokinių tėvai.

Kūrybiškų veiklų idėjos dažnai kildavo tiesiog dairantis po mokyklą. Taip atsi-
rado ir „Keliaujanti klasė“ – po mokslinės fantastikos sritį menančiu pavadini-
mu slypi tiesiog mokinių charakteringais raštais ir spalvomis išpieštos kėdės, 
prieš tai stovėjusios mokyklos koridoriuje. Išpiešus jas atsirado „Keliaujanti 
klasė“ – sumanius pamoką iškelti iš klasės pakanka pasiimti kėdes ir persikel-
ti, kur sugalvojus.

Apibendrindami Vilkyškiuose vykusį projektą kūrėjai minėjo, kad tai buvo 
nuostabi kūrėjų ir mokytojų cheminės reakcijos patirtis: „Tai buvo tikros par-
tnerystės, kitų tokių nepatyrėme“, – sakė V. Narveišytė. Ją iki šiol traukia apsi-
lankyti šioje mokykloje, pamatyti vis įdomesnius pokyčius joje. 

„Pats turėjau ne itin gerus atsiminimus iš savo mokyklos. Vilkyškių mokykla man dabar kaip sava 
mokykla, jaučiuosi lyg pats būčiau ją baigęs“. Kuriantis praktikas Vladas Balsys

V. Balsys taip pat pastebėjo, kad darbas Vilkyškiuose atkūrė jo santykį su 
mokyklą. Pozityvi patirtis šį kūrėją paskatino imtis mokymo, jis pradėjo dės-
tytojauti. 
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„laboratorija 2014“
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

Programa: Tyrinėjančios mokyklos 2013–2014 m.m.
Kūrybos agentas: Algirdas Sabaliauskas, renginių organizatorius.
Kurianti praktikė: Jelena Tamulienė, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos 
ir astronomijos instituto Atomo teorijos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja.
Kuruojanti mokytoja: Laimutė Ronkaitienė, lietuvių kalbos mokytoja.

Eksperimentai ir mokiniams, ir mokytojams
„Kūrybinių partnerysčių“ projektu P. Žadeikio gimnazija susidomėjo išgirdusi 
teigiamų atsiliepimų iš jame dalyvavusių kolegų kaimyniniame Mosėdyje. 
Vėliau, atsirinkus 26 mokinius turinčią dešimtokų klasę, tartasi ir su pačiais 
mokiniais, pasiūlyta jiems balsuoti, t. y., demokratiškai nuspręsti, ar bus daly-
vaujama „Kūrybinėse partnerystėse“.

Planavimo etapo sesijose tyrinėjant padėtį su kūrybos agentu Algirdu 
Sabaliausku pastebėta, kad chemija mokinių tarpe yra ne itin populiari ir jos 
mokomasi ne dėl noro pažinti dalyką, o dėl pažymio. Tad išsigryninus tyrinė-
jimo sritį, pasirinkus jau minėtą chemiją, nutarta bandyti sužinoti, kaip ug-
dyti moksleivių tiriamuosius, analitinius gabumus chemijos pamokose per 
mokslinę, tiriamąją veiklą. Nuspręsta siekti, kad prioritetu taptų ne aukštesni 
pažymiai, o smalsumo, domėjimosi mokslu ugdymas. Tuo pat metu buvo 
aišku, kad šiame projekte „mokysis“ ir mokytojai – sieks eksperimentuoti ug-
dymo procese, išbandys naujas idėjas, bus atviri naujiems požiūriams.

Meilės chemijai manyta ieškoti nepamirštant ir mokslų integralumo, jų neiš-
ardomo ryšio su gyvenimu, tad planuota pritraukti dar ir informacinių tech-
nologijų, anglų kalbos ir istorijos disciplinas.

Kūrybos agentas A. Sabaliauskas juokavo, kad ir anksčiau kūrybiško moky-
mosi projektuose įgyvendino „versliukus“ – su verslu ir reklama susijusias 
ugdymo veiklas, o P. Žadeikio gimnazijoje galiausiai nutarta per chemijos 
pamokas kurti natūralius kvepalus. Mokiniams ir mokytojams šiame daug 
praktinių žinių, o taip pat išradingumo pareikalavusiame projekte talkinti 
buvo paskirta kurianti praktikė, fizikė Jelena Tamulienė.

Mokslininkė paskatino kitokį darbo tempą
„Supratau, kad „Kūrybinės partnerystės“ visada leidžia keistis ir visada spren-
džia iškilusias problemas“, – sakė Laimutė Ronkaitienė, bandydama įvardyti 
priežastis, leidusias įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą ir nepasiduoti 
iškilus dvejonėms. O pastarųjų būta. Didžiausia krize tiek ši mokytoja, tiek 
kūrybos agentas įvardijo pirmąją sesiją su kuriančia praktike. Mokslininkė, 
įpratusi prie kur kas intensyvesnio akademinės bendruomenės tempo, vos 
atvykusi ėmėsi praktinės veiklos, tai gerokai sutrikdė projekto dalyvius iš 
gimnazijos, kurie tikėjosi pirmiausia diskutuoti, tartis su praktike. 

„Mokytojai sudvejojo, ar vienodai suprantame, ką norime daryti ir ką darome. Bet tą nesklandu-
mą greitai išsisprendėme. Apskritai, mūsų sėkmei buvo labai svarbu tai, kad labai daug diskuta-
vome kartu. Dažnai kėlėme klausimą, ką ir kodėl darome, ar tai veikia. Jei kažkuo dvejodavome 
– to nebedarydavome“. Kūrybos agentas Algirdas Sabaliauskas

Buvo atidžiai stebima ir moksleivių reakcija į projekto veiklas, atsižvelgiant į 
ją, darytos projekto korekcijos. „Pavyzdžiui, buvo dalis vaikų, kurie nenorėjo 
atlikti veiklų, tiesiogiai susijusių su chemija, mat jie iš tiesų turėjo dirbti kaip 
tikri mokslininkai (kvepalų gamybai reikėjo sukaupti nemažai teorinių žinių, 
atlikti įvairius eksperimentus) – kai kurie mokiniai ėmė maištauti. Daug kal-
bėjome tarpusavyje ir galiausiai išskaidėme vaikus į dvi grupes. Vieni gami-
no kvepalus, o kiti rūpinosi pagaminto produkto viešinimo kampanija. Man 
buvo labai įdomus tas kaitos, nuolatinio įsiklausymo kelias“, – sakė kuruojanti 
mokytoja L. Ronkaitienė. 
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Tad kvepalų kūrėjai turėjo gerai pasigilinti į chemijos žinias, o viešinimo kam-
panijos rengėjams teko anglų kalbos pamokose atlikti angliškų reklamos 
pavyzdžių tyrimą, vėliau informatikos pamokose mokytis rengti reklamas, 
internetinį puslapį, o lietuvių kalbos – rašyti reklaminius tekstus. Pasirodo, 
nėra lengva sukurti prekės ženklą ir reklamą jam.

Projektas buvo baigtas „Po lietaus“ natūralių kvepalų ir namų aromato prista-
tymu bei mokslinio-tiriamojo darbo parengimu moksleivių mokslo konferen-
cijai. „Turiu net du buteliukus tų kvepalų“, – sakė L. Ronkaitienė. „Jie įdomūs, 
pagaminti iš natūralių medžiagų, bet man svarbiausia yra jų simbolinė vertė“.

Smalsumą pažadino praktiniai bandymai
Į mokinių smalsumą orientuotas pro-
jektas pasiteisino – buvo galima pa-
stebėti mokinių užsidegimą, įsitrauki-
mą į jį. Pabaigoje, patikrinus mokinių 
pažangumą, pastebėti pokyčiai – an-
trą mokslo metų pusmetį aukštos 
motyvacijos mokinių rezultatai page-
rėjo – klasėje buvo trimis pirmūnais 
daugiau nei pirmąjį pusmetį, išaugo 
didžiosios dalies (keturių) žemesnių 

gebėjimų mokinių susidomėjimas chemija ir 12-os mokinių susidomėjimas 
praktiniais bandymais.

Projektas ne vienam mokiniui padėjo apsispręsti ir kokius mokomuosius dalykus 
pasirinkti 11-oje klasėje. Chemiją pasirinko trimis mokiniais daugiau, nei planavo.

„Viena iš esminių įžvalgų – vienu praktiniu projektu, jei jis tikrai įdomus ir aktualus moksleiviams, 
mokykla gali sužadinti mokinių norą mokytis bei savanorišką domėjimąsi ir kitais mokomaisiais 
dalykais: moksleiviai, tyrinėję kvepalų gaminimo procesą ir juos gaminę, noriau mokosi ir kitų 
dalykų, o mokytojai noriau eksperimentuoja“. Kūrybos agentas Algirdas Sabaliauskas.

Toks rezultatas buvo įmanomas dėl konkrečios, kartu su mokiniais išsikeltos 
užduoties – pagaminti kvepalus. Turint šį realų, praktinį tikslą atsirado porei-
kis įgyti chemijos žinių – juk be jų tiesiog nebūtų įmanoma sukurti produkto. 
O kai teorinės žinios pritaikomos eksperimentų metu, kai formulės atgyja 
medžiagose, kai stebimos reakcijos ir jų rezultatai – tuomet kyla noras suži-
noti ir išbandyti dar daugiau. 

Projekto dalyviai sutaria, kad mokiniai išmoko labiau susitelkti komandiniam 
darbui, įgijo atsakomybės ir savarankiškumo, tapo atviresni, ėmė drąsiau iš-
sakyti savo nuomonę ir jungtis į diskusijas. Mokiniai taip pat įgijo daugiau 
pasitikėjimo savimi, tapo smalsesni. Labai svarbu ir tai, kad projektas leido 
mokiniams ir mokytojams geriau pažinti vieniems kitus, projekto metu per-
žengti griežtas hierarchines santykių ribas. 

Kūrė pratimus mokinių ir mokytojų bendravimui stiprinti
„Kūrybinių partnerysčių“ projekto pasiekimai matuojami ne tik poveikiu moki-
niams – gal net svarbesnė yra mokytojų bendruomenė, juk didžia dalimi bū-
tent nuo jų priklauso, kokia atmosfera klasėje, kaip vedamos pamokos, kokių 
žinių ir įgūdžių bagažą kaupia mokiniai. Į mokytojų klubą P. Žadeikio gimnazi-
joje įsitraukė nuo 6 iki 10 mokytojų. 

Nemažai jo susitikimų buvo skirti konstruktyviai kritikai ir efektyviam komu-
nikavimui su mokiniais bei mokytojais. Buvo eksperimentuojama vedant pa-
mokas: keičiami mokytojai, mokomieji dalykai, vieta, kalba, laikas, dėstymo 
metodas. Klubo susitikimuose gavę užduotis, mokytojai vedė ne savo daly-
ko pamokas, mokėsi vienas iš kito konfliktų sprendimų, kūrė pratimus, kaip 
spręsti tarpusavio santykių problemas ir efektyviau dirbti pamokose.
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„Tai buvo bendravimas, diskusijos. Algirdas siūlė iššūkius. Vienas iš iššūkių – vesti netradicines 
pamokas, pavyzdžiui, netikėtoje erdvėje. Pamenu, man teko užduotis vesti ne savo dalyko pa-
moką. Integravomės su tikybos mokytoja: aš dėsčiau tikybos dalį, ji literatūrą pamokoje tema 
„Dekalogas J. Biliūno apsakymuose“. Pavyko puikiai – ir mes, ir vaikai buvome nustebinti“. 
Kuruojanti mokytoja Laimutė Ronkaitienė 

A. Sabaliausko nuomone, dalyvavimas klubo veikloje mokytojams yra toks 
pat svarbus, o gal ir svarbesnis nei kūrybiško mokymosi projekte: „Klube ap-
tariama teorija, kuriami metodai, o už sienos, klasėje, vyksta praktika, įgyven-
dinimas“. Kūrybos agento nuomone, prie klubo sėkmės prisidėjo ir tai, kad į 
veiklas entuziastingai jungėsi, dalyvavo ir mokyklos direktorė. 

„Manau, kad mokytojų klube įvyko tikroji partnerystė, kurioje mokytojai buvo ne pasyvieji par-
tneriai, o visiškai įgalinti projekto nariai. Pokytis įvyko, tai akivaizdu, vertinant mokytojų diskusijas 
ir mąstymo kaitą nuo projekto pradžios“. Kūrybos agentas Algirdas Sabaliauskas

Visi praėjusių metų klubo mokytojai vedė kitokias pamokas. „Mokytojų klubas 
mus subūrė į komandą, kuri aktyvi ir dabar, ji tęsia pradėtą veiklą“, – svarbiausią 
klubo pasiekimą įvardijo kuruojanti mokytoja. Anot jos, klubo susitikimai nau-
dingi visiems mokytojams, nes reikia nepaliaujamai tobulėti, keistis.

A.Sabaliausko nuomone, buvo svarbu ir tai, kad mokytojų klubo dalyviai galėjo 
pajusti praktinę susitikimų naudą – klube buvo ieškoma sprendimų įvairiems 
projekto metu kylantiems nesklandumams, mokykloje esančioms įtampoms. 
Klube buvo sukurti du pratimai dviejų problemų sprendimui (pirma problema 
– mokytojų tarpusavio santykiai, antra – mokytojų konfliktai su mokiniais). 

Diskusijos padėjo išmokti konstruktyvios kritikos
Kūrybiškumas mokytojams nėra nauja sąvoka. Bet jo įtraukimas į savo nuola-
tinę praktinę veiklą – vis dar iššūkis.  

Svarbu tai, kad mokytojų klubo susitikimai pirmiausia įgalino pedagogus 
diskutuoti apie kūrybiško mokymosi sąvoką, aptarti ją, dalytis savo dvejonė-
mis, ieškoti išeičių kartu. Tuo pat metu tai buvo atvira erdvė eksperimentams, 
įvairių metodų išbandymui ir nuolatinei refleksijai, kas vyksta gerai ir kodėl. 
A. Sabaliauskas, kaip didžiausią mokytojų klubo pasiekimą mini būtent įsigi-
linimą į kūrybingumo sąvoką. 

Ir patys klubo nariai labiausiai džiaugėsi būtent galimybe eksperimentuoti, pa-
žvelgti į mokymą iš šalies, diskutuoti su kolegomis, taikyti konstruktyvią kritiką. 

Mokytojai dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose, žino gausybę įvai-
riausių metodų, bet, pasak kuruojančios mokytojos, čia slypi spąstai. Kūrybiškas 
mokymas reikalauja mokytojo atidumo, nemažai pasiruošti iš anksto, gebėji-
mo atsirinkti tinkamiausius metodus ir juos pritaikyti. Todėl mokytojai klubo 
susitikimuose mokėsi perprasti kūrybiškus metodus, apsvarstyti jų naudą, o 
pamokose ar kitose projekto veiklose – išbandyti jų veikimą. 

„Stichiškai prisigrobęs metodų – mažai ką nuveiksi. Ne kiekvienas metodas suveikia tam tikrose 
situacijose ar su tam tikrais moksleiviais. Apskritai mokykloje svarbu balansas tarp akademi-
nio ir kūrybiško mokymo“. Kuruojanti mokytoja Laimutė Ronkaitienė 

P. Žadeikio gimnazija nusprendė ir toliau dalyvauti „Kūrybinėse partnerystė-
se“. „Laboratorijos 2014“ sėkmė ne tik įkvėpė mokinius susidomėti chemija, 
bet ir įrodė mokytojams, kad pamokų turinio aktualizavimas turi apčiuopia-
mos, pažymiais įvertinamos, naudos.
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MOkYTOjai –  
savirefleksijOs prakTikai

Kūrybinių partnerysčių modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrime15 
pažymima, kad vienu iš reikšmingiausių inovatyvaus ugdymo produktų lai-
kytinas refleksijos naudojimas ugdymo procese. Apie pagilėjusias refleksijos 
tradicijas byloja ir šiame skyriuje pristatomos mokyklų – Šiaulių r. Raudėnų 
mokyklos ir Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos – patirtys. Jos 
rodo, kad būtina sąlyga mokytojų refleksijai plėtoti – tam tikra erdvė, kurioje 
galima saugiai dalytis patirtimi. Vienas iš tokios erdvės kūrimo veiksnių – kū-
rybos agento „pozityvus keistumas“ – neskubėjimas, susitelkimas į tai, kas 
vyksta, domėjimasis, kuo ir kaip dalijasi mokytojai. Kitas svarbus dalykas – 
aiški ir nuosekli refleksijos strategija.

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos agento pasirinkta strate-
gija siejama su nuolatiniu kiekvieno metodo aiškinimu ir nuosekliu klausi-
mų kėlimu (tie patys klausimai iškeliami bent keturis kartus) bei išryškėjusia 
individualios ir grupinės refleksijos derinimo eiga. Nuo atsivėrimo momen-
to (asmeninio praėjusios savaitės įsivertinimo) pereinama prie pažinties su 
nauja technika, metodu, kurią lydi grupinė refleksija ir pasidalijimas gerąja 
patirtimi. Šioje progimnazijoje refleksija naudojama kaip priemonė suvokti 
veiklos prasmingumą, pabrėžiamas praktinis jos pobūdis, refleksijos pagalba 
padedama atpažinti technikos naudą.

Šiaulių r. Raudėnų mokykloje, kurioje refleksija „įleido šaknis“, dirbę kūrėjai  
taip pat turėjo labai aiškią refleksijos viziją. Šioje vizijoje išryškėjo dvejopas re-
flektuojančio asmens gebėjimų pobūdis: gebėjimas suformuluoti tinkamus 
klausimus refleksijai ir gebėjimas išklausyti. Kitas svarbus dalykas refleksijos 
procese – struktūruotos reakcijos išsakymas, išvengiant neigiamų formu-
luočių, dažniausiai lemiančių pašnekovo užsivėrimą ir gynybinės pozicijos 
užėmimą. Pastebima, kad kartais paprasta refleksija sustabdo problemos au-
gimą ir yra naudinga analizuojant vienokio ar kitokio mokinių elgesio prie-
žastis. 

15  „Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimas. VšĮ „Kitokie projektai“, 2014. 

Mokykloje buvo naudojami įvairūs refleksijos būdai: „Aš pamačiau. Aš paste-
bėjau. Aš norėčiau pasiūlyti“, refleksija per žaidimą „Tilto statymas“, refleksija 
naudojant „Minčių žemėlapio“ idėją ir kt.

Mokytojo kaip reflektuojančio praktiko paveiksle išryškėjo tokie bruožai:
•	 Iš naujo suvokiantis savo profesinę veiklą;
•	 Drąsiai išsakantis ir pagrindžiantis savo nuomonę;
•	 Išklausantis ir patariantis kitam;
•	 Ieškantis sprendimų konkrečioje probleminėje situacijoje;
•	 Suvokiantis asmeninę tobulinimosi perspektyvą.

Remiantis „Kūrybinių partnerysčių“ tyrimų duomenimis, galima teigti, kad po 
projekto mokyklose prigijusi refleksijos kultūra „Suteikia galimybę mokytojams 
spręsti sunkumus, taisytis, tapti savo mokymosi ir tobulėjimo šeimininkais“16.

„erdVė kaiP kūrybos, Mokslo ir 
bendraViMo lego“
Šiaulių r. Raudėnų mokykla

Programa: Pokyčių mokyklos 2013–2014 m.m. 
Kūrybos agentė: Lina Užkuraitytė, kultūros ir švietimo projektų vadovė. 
Kuriantis praktikas: Darius Linartas, architektas.
Kuruojanti mokytija: Jovita Lubienė, lietuvių k., etika, etnokultūra. 

Pasikeitė požiūris į ugdymo procesą
Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė pasakojo, kad pirmieji metai projekte 
buvo naujovių metai (pvz., išėjimas iš klasės erdvės). Atvykę kūrėjai stengė-
si įtikinti, kad kūrybiškumas mokykloje yra įmanomas ir kad jis naudingas. 
Antraisiais metais kur kas labiau įsitraukė patys mokytojai, bet jau supras-
dami, kad vaikams kūrybiškas mokymasis tinka ir patinka, kad jis padeda 
įgyvendinti pamokos uždavinius. Taip pat, kad jis siejasi ne tik su išėjimu iš 
klasės, bet ir su kitomis pamokos naujovėmis. Be to, labai svarbu, kad norint 
dirbti kūrybiškai nereikia kažkokių ypatingų priemonių. 
16   „Kūrybinių partnerysčių“ modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimas. VšĮ „Kitokie projektai“, 2014. 
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„Seniau manydavome, kad jei jau pamoka netradicinė – tai reikia ypatingų technologinių nau-
jovių. Bet štai, matematikos mokytoja atnešė perimetrui liniuotes, matavimo ruletes, paskyrė 
vaikams vaidmenis (pvz., „dažysime mokyklą“) ir paprašė išmatuoti mokyklos erdvių plotus – 
vaikams tai buvo stebuklas“. Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė

Trečiais metais žengiama dar toliau – vaikai patys teikia siūlymus mėnesi-
niam integruotų pamokų projektui: „Kaip tik greitai eisime į sodą, atspausdi-
nome žemėlapius, mokiniai atliks užduotis iš gamtos, biologijos, literatūros“, 
– pridūrė mokytoja ir atkreipė dėmesį, kad išėjus iš tradicinių erdvių pasikeitė 
ir požiūris į priemones, teorijos siejimą su praktika.

Pernai mokykloje vykdyti trys projektai. Kadangi mokykla nėra didelė, susi-
skirstymą, kas su kokiais mokiniais dirbs, lėmė pragmatinės priežastys – at-
sižvelgta, kas kokios klasės auklėtojai, kokios klasės turi daugiausia pamokų. 

Vienas iš trijų projektų „Erdvė kaip kūrybos, mokslo ir bendravimo LEGO“ ben-
dram darbui sujungė 8–10 klasių moksleivius. Per matematikos, fizikos, infor-
macinių technologijų, ekonomikos, dailės, lietuvių kalbos ir žmogaus saugos 
pamokas buvo užsibrėžta jungiant architektūros principus su teorinėmis da-
lykų žiniomis ugdyti vaizduotę ir nuoseklią praktiką. Kūrybiško mokymosi pro-
jekte mokiniai konstravo ir modeliavo erdvines parametrizuotas geometrines 
figūras iš gofruoto kartono kodiniu pavadinimu „LEGO“. Šis „LEGO“ turėjo užpil-
dyti menkai panaudotas mokyklos koridorių ar klasių erdves ir funkciškai tapti 
ekspozicinėmis, edukacinėmis, bendravimo, poilsio erdvėmis ir baldais.

Projekte dalyvavę mokiniai suvokė, kaip svarbu bendrauti, gebėti susitarti, iš-
girsti vieniems kitus, mokėti dirbti komandoje. Taip pat visi įvertino, kiek dar-

bo reikia įdėti, kad būtų įgyvendintos idėjos. Aišku, moksleiviai įgavo gilesnių 
žinių ir apie architektūrą bei jos sąryšį su mokyklos disciplinomis: projekto 
pradžioje paklausti, su kuo jiems asocijuojasi architektūra, jie atsakydavo, kad 
su pastatais, o pabaigoje – kad ir su skaičiavimais, stiliumi, braižymu, inter-
jeru... Taigi, mokiniai realiai suvokė teorinės informacijos ir gyvenimo sąryšį.

Architektūra pareikalavo tarpdisciplininių žinių
„LEGO“ projektas mokiniams turėjo padėti pajusti teorinės informacijos ir 
realaus gyvenimo sąryšį, o mokytojus įtikinti, kad nuoseklus šio sąryšio pri-
minimas yra esminė pamokos dalis, padedanti palaikyti mokinių motyvaciją. 
Aktyvių metodų taikymas, be visa ko, dar ir suartino moksleivius, mokė juos 
dirbti komandoje, bendradarbiauti. 

„Liepi atsiversti vadovėlį, turi lentą, savo stalą ir belieka vienas iššūkis – ramybė klasėje. O bet 
koks kūrybiškas metodas jau iškart yra iššūkis. Negali būti tikras dėl galutinio rezultato. Mums 
mokykloje atrodo, kad turi būti taip, kaip mes planavome, nors, pavyzdžiui,  nepaklausėme, ar 
tai patinka vaikams (nei refleksijos, nei planavimo). Pati sau sakau, kad visų mūsų tikslas yra 
dešimtukas. Kiek jų turime dirbdami pagal seną tradiciją?... Dėl to ir manau, kad reikia ieškoti 
naujų būdų ir formų“. Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė

„LEGO“ projekto metu kuriantis praktikas stengėsi nuosekliai įtraukti ir įgalin-
ti tiek mokinius, tiek mokytojus. Žinių pritaikymas kūrybinėje veikloje parodė 
jų prasmę. Architektūra tam buvo ypač tinkama, nes tai yra mokslo ir meno 
sintezė. Kadangi projekto veikla buvo susieta su kartoninių baldų gamyba, 
tam prireikė įvairių tarpdisciplininių žinių pritaikymo ir pakartojimo. 

Norint ištirti analogus ir ieškoti idėjų internete, pravertė informacinių tech-
nologijų žinios. Siekiant nubraižyti būsimus baldus, parengti detalių išklo-
tines, suskaičiuoti medžiagų kiekį matematikos pamokose reikėjo pasikar-
toti ar išmokti mastelio, proporcijų, trigonometrijos. Fizikos žinių prireikė 
bandant perprasti medžiagų atsparumą („Ar išlaikys kėdė žmogaus svorį?“). 
Projektai ir idėjos buvo pristatomi, aptariami, aprašomi per lietuvių kalbos 
pamokas. Saugaus darbo instruktažas, pjaustymas, klijavimas natūraliai tiko 
technologijų pamokose. Mokiniams buvo siekiama perduoti kuo daugiau 
atsakomybės, įgalinti juos dirbti komandomis (bet neleisti formuotis gru-
puotėms), viską atlikti patiems. 

Kuriantis praktikas D. Linartas pasakojo, kad nuolat stengėsi per praktinį 
veiksmą rasti kelią į teoriją: „Iškeldavau problemas, kurias siūlydavau neštis 
į kitas pamokas: jei baldas lūžta, ieškoti sprendimų fizikos pamokoje, jei 
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nepavyksta sukonstruoti baldo detalių – ieškoti sprendimo geometrijos 
pamokoje.“

Labiausiai pasiteisino visos praktinės veiklos, tad stengtasi mokytojams dės-
tant teorines žinias jas gyvinti praktiškais, realiais pavyzdžiais: geometrinė 
simetrijos sąvoka per vaizdo projektorių buvo iliustruota realiais architek-
tūriniais objektais, kuriuose ji tapo ne teorine ašimi, bet vienu iš estetinio 
komponavimo principų; taip pat konkrečiais architektūriniais pavyzdžiais 
iliustruoti galimi interjero ir eksterjero neatitikimai. 

Projekto metu išeita ir už klasės ribų – mokiniai konstravo, pjovė, matavo 
įvairiose mokyklos erdvėse. Pabandyta į pamoką įnešti netikėtumo, intrigos: 
matematikos mokytoja buvo užsibrėžusi tikslą visus metus provokuoti moki-
nius ant lentos pamokos pradžioje užrašyta skaičių kombinacija, kurios reikš-
mę vaikai turėdavo atspėti.

Kūrėjai pabrėžė, kad dirbant su mokytojais nepaprastai svarbu nuosekliai 
planuoti veiklas, skirti pakankamai laiko kylančioms problemoms spręsti, lai-
kytis grafiko.

„Teko daugiau dėmesio skirti individualiems pokalbiams, per kuriuos aiškinomės kūrybišku-
mo ir kūrybiško mąstymo pamokose elementus, mokinių mokymosi būdus, kalbėjomės apie 
pačių mokytojų požiūrį į komandinį darbą. Supratau, kad visgi reikia nebijoti iš karto „šokti 
į šaltą vandenį“, tai yra, iš karto prasidėjus projektui, su mokytojais per veiklas kalbėti apie 
kūrybiškumą, kūrybišką mąstymą. Nes kad ir kaip baisu, kad ir kaip sunku išjudinti kai kuriuos 
mokytojus, bet bendra veikla vėliau tampa pagrindu pokalbiams, medžiaga tyrinėjimui“. 
Kūrybos agentė Lina Užkuraitytė 

Ne bijoti klaidų, o iš jų mokytis
Kuruojanti mokytoja nurodė, kad žinių taikymas praktiškai atskleidė su te-
oriniu mokymu susijusią problemą, t. y., kad mokantis vien teorijos vėliau 
sunku pritaikyti turimas žinias, tad kyla klausimas: vardan ko mokomasi, kam 
tos žinios kaupiamos. 

„Paprašius išmatuoti patalpų perimetrus kai kurie puikiai uždavinius sprendžiantys dešimtu-
kininkai negalėjo atlikti šios užduoties. Tai sunkiai suvokiamas atotrūkis“. Kuruojanti mokytoja 
Jovita Lubienė

Kitas svarbus dalykas, kurį atskleidė praktinio lygmens įvedimas – mokyma-
sis per klaidą, klaidos kaip tobulėjimo galimybės, o ne nesėkmės suvokimas. 
Pavyzdžiui, konstruodami baldus, mokiniai pirmiausia kūrė prototipus, vėliau 
juos testavo, t. y. laužė, siekdami atrasti silpnąsias vietas, kurias būtina tobulinti. 

„Mes, mokytojai, iki praėjusių metų „Kūrybinių partnerysčių“ nesistengėme perteikti to suprati-
mo, kad klaida nėra blogis, kad ji gėris, jei mokaisi ją ištaisyti. Suvokęs, kad reikia mokytis taisyti 
klaidas, atrandi dar vieną būdą siekti geresnio rezultato. Nenumesti kontrolinio darbo, o įsigilinti 
ir ištaisyti klaidas“. Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė

Refleksija ne tik įvertinimui, bet ir gerai emocinei būklei
Kuruojanti mokytoja pasakojo, kad bene ryškiausiai į mokyklos gyvenimą 
įsigėręs „Kūrybinių partnerysčių“ palikimas yra refleksija. Anot J. Lubienės, re-
fleksijos tradicija į mokyklą atėjo tik su „Kūrybinėmis partnerystėmis“. 

„Iki tol refleksija vadinome mokinio išgyrimą. Jei kas nors pasakydavo kokią kritinę mintį apie 
renginį ar pamoką – tai būdavo priimama kaip įžeidimas. Nelabai žinojome, nei kam reikalin-
ga refleksija, nei kokia yra jos kultūra. Gal taip buvo dėl to, kad tiesiog nežinojome jos būdų“. 
Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė

„Pats pirmasis mokykloje pritaikytas refleksijos būdas „Aš pamačiau. Aš pa-
stebėjau. Aš norėčiau pasiūlyti“ mokytojams buvo kaip stebuklas. Ši mintis 
visiems buvo kaip nušvitimas – juk tą patį pagyrimą ar pastabą gali pasakyti 
normaliu tonu, neįžeisdamas, pagelbėdamas ir patardamas“, – džiaugėsi at-
radimu mokytoja. 

Šis paprastas refleksijos būdas, kuris moko išklausyti, o vėliau struktūruotai 
išsakyti savo reakciją, išvengiant neigiamų formuluočių, dažniausiai lemian-
čių pašnekovo užsivėrimą ir gynybinės pozicijos užėmimą, iki šiol yra vienas 
mėgiamiausių. Mokytojos jį naudoja pačios, „vežasi“ į seminarus. 
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Kūrybos agentė patvirtino, kad ypatingą dėmesį skyrė refleksijai, ir mo-
kykloje dirbusių kuriančių praktikų taip pat prašė ją kuo plačiau naudoti. 
L. Užkuraitytė su šypsena prisiminė „tilto statymą“ su mokytojais, kuomet 
labai akivaizdžiai atsiskleidė tam tikri bruožai, kuriuos vėliau buvo galima 
aptarti. Pasidaliję į tris komandas mokytojai įsikūrė skirtinguose kabinetuo-
se, visi turėjo skirtingų priemonių rinkinius. „Pasiuntiniai“ vaikščiojo iš vieno 
kabineto į kitą, o paskui visi, susibūrę vienoje erdvėje, turėjo per ribotą laiką 
pastatyti tiltą, kuris išlaikytų juo riedantį kamuoliuką. 

„Tai buvo geras žaidimas, sėdėjome, kalbėjome, kaip sekėsi žaidimas, ir kaip sekėsi visi projektai, 
pavyzdžiui, viena mokytoja statybų metu puolė rūpintis turėklais, kad visas tiltas laikytųsi, o kita 
papriekaištavo, kam rūpinamasi tuo, kas nepriklauso. Ta mokytoja, kuri rūpinosi turėklais ir pro-
jekto metu labai „sirgo“ už bendrą rezultatą“. Kūrybos agentė Lina Užkuraitytė

Kuruojanti mokytoja teigė pastebėjusi, kad kartais paprasta refleksija gali 
neleisti išaugti problemai, o taip pat ji naudinga ir atrandant priežastis dėl 
vienokio ar kitokio mokinių elgesio. Kaip pavyzdį J. Lubienė pateikė situ-
aciją iš „LEGO“ projekto: „Sueina kelios klasės, dirba technologijų pamo-
koje, bet pabaigoje matyti, kad nesiriša darbas. Greitai atliekame tą klasi-

kinį metodą, išdalijame vaikams 
lapelius, klausiame „Kas patiko, 
nepatiko, ką pasiūlytum?“. Visi 
parašė, kad trūksta priemonių, 
tad tie, kas sugeba išsisukti, iš-
sisuka nuo darbo ir pradeda 
trukdyti. Parūpinome daugiau 
priemonių ir problema buvo iš-
spręsta. Kitą pamoką pasitikrinę 
tuo pačiu būdu pamatėme, kad 
viskas tvarkoje – visi patenkinti, 
visiems smagu. Ir iš tiesų, juk ne 
pirmus metus dirbame mokyto-
jais, atrodo, kad viską matome, 
bet nė vienam nešovė į galvą, 
kad trūksta priemonių, o ne tai, 
kad mokiniai nenori ar jiems ne-
patinka. Būtent vaikai geriausiai 
įvardija pliusus ir minusus.“ 

Kuruojanti mokytoja atkreipė dėmesį į tai, kad pradėjus taikyti refleksiją su-
vokta, kad per ją mokiniai yra ugdomi. 

„Refleksija čia daugiausiai susijusi su emocine būsena. Net pačios stebimės, kad kai pradėjome 
klausti, paaiškėjo, kokie drąsūs mūsų vaikai, kaip jie išlaisvėjo, kaip jie pasako savo nuomonę, kaip 
geba argumentuoti“. Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė 

J. Lubienė pasakojo, kad įvairiuose tarptautiniuose tyrimuose šalia formalių 
uždavinių būna klausimynas, kuriuo siekiama įvertinti vaikų emocinę būklę. 
Pagal atsakymus į šio klausimyno klausimus lietuvių mokiniai pasirodo gana 
prastai. „Bet kaip jie gali atsakyti, jei niekas tokių dalykų paprastai nė neklau-
sia“, – užčiuopė problemos esmę mokytoja. 

„Manome, kad refleksija padeda natūraliai vaikams išlaisvėti, patiems pagalvoti apie tai, ką 
daro taip ar ne taip, apie tai, kad jie turi teisę supykti, išreikšti emocijas. Tačiau tai ir mokyto-
jams, ir vaikams buvo naujovė. Visa tai suvokus, keičiasi ir reakcija į vaiko būsenas“. Kuruojanti 
mokytoja Jovita Lubienė

Mokėsi klausti ir išklausyti mokinius
Refleksijos sėkmę lemia nemažai veiksnių, vienas jų – gebėjimas suformu-
luoti tinkamus klausimus ir gebėjimas išklausyti. Raudėnų mokykloje moky-
tojai yra dėkingi L. Užkuraitytei būtent už pagalbą įmenant sėkmingo klausi-
mo ir klausymosi paslaptis. 

„Buvau jau seniau pastebėjusi, kad mokytojai ne tiek kelia netinkamus klausimus, kiek nesulau-
kia atsakymo. Mokytojo priešas yra laikas, o kad įvyktų refleksija, kad vaikas sugalvotų atsakymą, 
kad galėtų su juo pabūti – reikia tam tikro laiko. Deja, dažniausiai mokytojai, uždavę klausi-
mą, negali iškęsti iškart nesulaukę atsakymo. Nemažai kalbėjome apie tai, kad reikia išlaukti. 
Be to dažnai mokytojo klausime iš karto yra užkoduotas ir atsakymas, ir priekaištas, ir moralas“. 
Kūrybos agentė Lina Užkuraitytė

Pirmaisiais dalyvavimo projekte metais mokytojams buvo pristatytos ap-
klausos, kuriose mokiniai skundėsi, kad mokytojai jų neišklauso. J. Lubienė 
prisiminė savo nuostabą išgirdus tokį vaikų vertinimą. Bet ėmus su jais kal-
bėtis, mokiniai laikėsi savo nuomonės. 

„Stebėjau save, vaikų klausiau, kaip ten iš tiesų yra, o jie sako: „Neišklausote, pati paklausiate – 
pati atsakote“. Klausiu, kodėl. Jie teigė, kad klausau per trumpai arba išklausau, bet neišgirstu. 
Buvau labai nustebusi. Kitas dalykas, kai pradėjome apie tai kalbėti su mokytojais, pastebėjome, 
kad kai klausiama jų nuomonės, mokiniai nieko nepasiūlo. Praėjusiais metais būtent Linos dėka 
supratome, kad tiesiog nemokame tinkamai paklausti“. Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė 
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Renkant idėjas kūrybiško mokymosi projektui, visų mokinių buvo paklausta, 
ką jie norėtų veikti. Mokiniams nepateikus siūlymų, kūrybos agentė pata-
rė pateikti galimų idėjų sąrašą, sudaryti galimybes vaikams grupėse jį ap-
tarti, diskutuoti, galiausiai – kiekvienai klasei pateikti po vieną pasiūlymą. 
Trečiaisiais projekto metais kūrybos agentas pristatė minčių žemėlapio idėją, 
kuomet vaikams leidžiama fiksuoti net pačias beprotiškiausias idėjas, svarbu, 
kad jos būtų apsvarstomos, argumentuotai ir patraukliai pristatomos.

Galima pateikti apgalvotą, tinkamai suformuluotą klausimą žodžiu, o galima 
jį pateikti ir užduoties forma, taip greta laukiamo atsakymo dar ir tvirtinant 
mokinių bendradarbiavimo įgūdžius. Šalia gebėjimo klausti kuruojanti mo-
kytoja mini ir žodyno suvienodinimą. 

„Ginčijiesi, svarstai, o paaiškėja, kad kalbi net ne apie tą patį. Tai perkėlėme ir į pamoką. Dažnai 
būna, kad mokytojas kalba apie vieną, mokiniai apie kitą. Tas pats ir su tėvais“.  Kuruojanti mo-
kytoja Jovita Lubienė

Metodikos tėra priemonės – svarbiausia mąstymas
„Turbūt didžiausia dovana yra supratimas, kad pasikeitė pasaulis, vadinasi, 
turime keistis ir mes“, – apibendrindama dalyvavimą „Kūrybinėse partnerys-
tėse“ kalbėjo kuruojanti mokytoja. Pasak jos, visos kūrybiškos metodikos yra 
tik priemonės – svarbiausia pats mąstymas, požiūris. 

„Kalbant apie mokytojus ir mokinius galima kalbėti apie čiabuvius ir ateivius. Norėtume būti 
čiabuviai, bet iš tiesų esame ateiviai. Mokiniams nereikia keistis, jie gimė šiame pasaulyje, jie jo 
čiabuviai. Įdomiausia, kad tas supratimas anksčiau būtų atnešęs diskomfortą. O dabar, atvirkščiai, 
daugeliui atnešė ramybę. Tu nevaldai pasaulio, nevaldai mokinių, nevaldai ateities. Gali tik pasi-
rinkti, ką turėsi pamokose – kančią ar malonumą bendrauti ir bendradarbiauti. Nes ką bedarysi, 
ką bepasirinksi – gyvenimas vis tiek eis į priekį. Mokiniai užaugs ir eis į priekį, tu tik pasirenki – ar 
mokymu jiems padėsi, ar kankinsi“. Kuruojanti mokytoja Jovita Lubienė 

Etnokultūra besidominti J. Lubienė pastebėjo, kad nors ir kilęs užsieny-
je, „Kūrybinių partnerysčių“ projektas susiliečia su lietuviška pasaulėjauta. 
Paprašyta plačiau išskleisti šią pastabą ji pasidalijo viena fraze iš senolių iš-
minties lobyno: „Viščiukus skaičiuojame rudenį“ – visai nesvarbu, kiek jų išsi-
rito, negali džiaugtis, kiek jų buvo vasarą. Svarbu, kiek jų yra rudenį ir kodėl 
tiek, kad kitais metais žinotum, ką daryti kitaip. Mūsų senoliai, nuolat dirbda-
mi tą patį darbą, stebėjo, fiksavo ir kodavo sukauptą išmintį. Nieko nebuvo 
daroma dėl malonumo ir grožio ar dėl laisvalaikio. Man atrodo, kad tame ir 
glūdi sąryšis: „Kūrybinėse partnerystėse“ svarbus procesas ir rezultato anali-
zė, kad galėtume keisti, keistis ir daryti geriau“. 

„kalba – ne Pokštas“
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Programa: Tyrinėjančios mokyklos 2013–2014 m.m. 
Kūrybos agentas: Andrius Atas, psichologas.
Kurianti praktikė: Giedrė Žickytė, režisierė.
Kuruojanti mokytoja: Aldona Gailienė, lietuvių k. mokytoja, direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui. 

Kūrybingumas kaip nuolatinis mokymasis
Prisimindama pradžią, kuruojanti mokytoja Aldona Gailienė sakė, kad iki pat 
pirmojo susitikimo su kūrybos agentu, psichologu Andriumi Atu, mokyklos 
bendruomenė kūrybingumą siejo su popamokine veikla. 

„Kai buvome atrinkti dalyvauti projekte, susirinkome metodinėje taryboje. 
Visi klausinėja, kas dabar mokykloje vyks – ar dainuos, ar šoks, ar pieš. Buvo 
įsivaizduojamos labai konkrečios meninės veiklos“, – prisiminė A. Gailienė. 
Prasidėjus projektui, paaiškėjo, kad svarbiau ne šokiai ir ne dainos, o nuo-
latinis darbas su mokytojais ir mokiniais. Bendraujant su kūrybos agentu ir 
kuriančia praktike keitėsi, plėtėsi ir pačių mokytojų požiūris į kūrybingumą, 
jo svarbą mokykloje. 

„Prieš kelis metus nebūčiau pasakiusi, kad kūryba – drąsa paklausti. Tai tinka ir mokiniams, jei 
jiems įdomu – klaus“. Kuruojanti mokytoja Aldona Gailienė 

Planavimo etape buvo apsibrėžta tyrinėjimų sritis: 6b klasės mokinių mo-
kymosi motyvacijos didinimas, pasiekimų ir klasės mikroklimato gerinimas, 
kūrybinių gebėjimų ugdymas ir smalsumo žadinimas. To siekti planuota in-
tegruojant anglų, lietuvių k., matematikos ir istorijos dalykus per filmavimo 
praktiką. Vis dėlto, turbūt pats svarbiausias darbas vyko projekto „užkulisiuo-
se“ – mokytojų klube, kurio susitikimuose kūrybos agentas ir mokytojai kartu 
reflektavo kūrybiško mokymosi projekto tikslus, procesą ir rezultatus. Tokiu 
būdu, praktiškai ir remiantis konkrečiais ugdymo procesais ir veiklomis, mo-
kytojai mokėsi refleksijos. 

M
o

k
y

to
ja

i –
 s

a
v

ir
ef

le
k

si
jo

s 
p

r
a

k
ti

k
a

i

M
o

k
y

to
ja

i –
 s

a
v

ir
ef

le
k

si
jo

s 
p

r
a

k
ti

k
a

i

40 41



Išdrįso perleisti atsakomybę mokiniams
Į projektą įsijungus kuriančiai praktikei, režisierei Giedrei Žickytei, ieškota, 
kokiu būdu per mokymosi procesui neįprastą meninę veiklą būtų galima 
mokytis numatytų dalykų turinio. Buvo nutarta kurti „mockumentary“ žanro 
filmuką. Kuruojančios mokytojos nuomone, tai buvo puikus pasirinkimas – 
juk tam, kad galėtume iškraipyti faktą, reikia labai gerai jį žinoti. 

Mokytojai su mokiniais pasirinko einamų dalykų temas, pagal kurias būtų ga-
lima rašyti scenarijus. Tuomet kiekvienas mokinys turėjo pasirinkti vieną temą, 
ją išanalizuoti ir pagal faktus sugalvoti scenarijų bei pasiruošti pristatyti idėją. 

Anot kūrybos agento, įgyvendinant kūrybiško mokymo projektą itin pasitei-
sino atsakomybės perleidimas vaikams: „Net beveik atrodė, kad mokytojai 
praranda kontrolę. Mat vaikai daro viską. O jei ko nors nepadarytų – tai vis-
kas žlugtų“. Toks didelis pasitikėjimas mokiniais mokytojams iš pradžių buvo 
neįprastas, juolab klasėje, kuri paprastai reikalaudavo didesnio mokytojų dė-
mesio. „Giedrės sąlyga buvo, kad visi turi gauti užduotis. Kad būtų kiekvieno 
vaiko indėlis į bendrą darbą, kad niekas neliktų nuošalyje. Tai mus maloniai 
nustebino“, – pasakojo kuruojanti mokytoja. 

Nors atsakomybės perleidimas mokiniams pasiteisino, ši priemonė turi atbai-
dyti galintį rizikos elementą. Jį buvo galima pajusti ir įgyvendinant projektą 
„Kalba – ne pokštas“: projekto dalyviai prisimena kilusią krizę – mokiniai pir-
majam scenarijaus pristatymui pasiruošė atmestinai. Bet kurianti praktikė 
nepakeitė savo taktikos: informavo mokinius, kad dėl menkų pastangų tyri-
nėjant scenarijaus temas, tam reikės skirti papildomų sesijų, o tai sutrumpins 
filmavimui numatytą laiką. Taip pat praktikė nurodė, kad kitas scenarijaus idėjų 
pristatymas bus viešas (idėjų mugė). „Viešos sesijos vizija vaikus mobilizavo ir 

jie pradėjo stengtis. Bet di-
džiausias stebuklas įvyko 
ruošiantis filmavimui. Ypač 
turint omeny tai, kad buvo 
likę mažiau sesijų, nei plana-
vome. To proceso metu pa-
stangas dėjo absoliučiai visi“, 
– prisiminė G. Žickytė.

Idėjų mugėje buvo išrinktas 
scenarijus apie M. Daukšos 
„Postilę“, mokiniai nuspren-
dė filmuke parodyti, kad 
„Postilės“ kvietimas saugoti savo kalbą valstybės vadovų suprantamas pažo-
džiui – į Lietuvą atvykę ir lietuvių kalbos nemokantys užsieniečiai yra gaudomi 
ir izoliuojami, tol, kol išmoksta kalbą. „Sunkiausia buvo sugalvoti, kaip integruo-
ti matematiką. Galiausiai nutarta, kad mokiniai skaičiuos filmavimo pozicijų 
atstumus, rengs statistinės medžiagos apie lietuvių ir užsieniečių kiekį šalyje 
diagramas“, – pasakojo A. Gailienė.

Apžvelgiant projekto rezultatus matyti, kad pasiekta pagerėjimo beveik vi-
sose tyrinėtose srityse: šiek tiek padidėjo anglų k. ir matematikos pasiekimai, 
pagerėjo tarpusavio santykiai klasėje (pagal sociometrinį tyrimą, santykių 
vertinimas pagerėjo 0,28 balo iš 2), sustiprėjo atkaklumas (projekto pradžio-
je nei vienas mokinys atkaklumo nelaikė savo stipriąja puse, o po projekto 4 
mokiniai laikė atkaklumą savo stiprybe. 

„Man ir vaikams didžiulį įspūdį padarė „Kūrybinių partnerysčių“ menininkų profesionalumas ir 
atsakomybė, jų reiklumas sau ir kitiems, jų užsidegimas. Tai sulaužė tam tikrus stereotipus. Vaikai 
pamatė, kaip dirba profesionalai, kaip iš eilės ramiai daromi 25 dubliai, tol, kol pavyksta idealiai. 
Galiausiai ir vaikai tuo persiima. Kada yra buvę tokių dalykų – mokytojai jau nori eiti namo, o 
vaikai sako, „Mokytojai, dar pakentėkit“? Taip būna tik tada, kai vaikai iš tiesų įsitraukia, kai jiems 
iš tiesų įdomu“. Kuruojanti mokytoja Aldona Gailienė

Kuruojanti mokytoja kalbėdama apie A. Ato ir G. Žickytės darbą su mokiniais 
kaip vieną labiausiai įstrigusių ir susimąstyti privertusių dalykų minėjo kūrėjų 
pastangą įsiklausyti į kiekvieną vaiką, išgirsti kiekvieno nuomonę. 

„Padarė įspūdį tas kūrėjų kalbėjimas su vaikais, kaip lygių su lygiais, savo nuomonės neprimeti-
mas. Juk mes taip pat klausiame mokinių, bet kartais, nesulaukę atsakymo, patys ir atsakome“. 
Kuruojanti mokytoja Aldona Gailienė
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Projekto dalyviai sutaria, kad svarbiausia rasti, kaip ugdymo procese mokiniai 
galėtų išsakyti asmeninę nuomonę, atskleisti save. Buvo pastebėta, kad dėl 
tokių metodų padidėjo vaikų aktyvumas, o paprastai pasyvūs vaikai padarė 
asmeninę pažangą, reiškė savo nuomonę. 

Pavyzdžiui, kūrybos praktikė nuo pat pradžių ėmėsi refleksijos, kviesdama 
pasisakyti absoliučiai visus vaikus, suteikdama jiems pakankamai laiko. Iš pra-
džių buvo nerimaujama, kad tai užima gana daug laiko, atrodė, kad pakaktų 
išklausyti savanorius. Tačiau tokia refleksija davė netikėtai gerą efektą: vaikai 
akivaizdžiai pasijuto svarbūs, pamatė, kad kiekvienas klasėje turi ką įdomaus 
pasakyti (ėmė keistis požiūris į vieni kitus). 

Refleksija padėjo suprasti metodų naudą
Pasak A. Gailienės, kūrybos agento pasiūlyta nuolatinė refleksija iš pradžių 
atrodė keista. Bet tai buvo pozityvus keistumas – kūrybos agento neskubėji-
mas, susitelkimas traukė mokytojus. 

„Į mokyklą atvažiavau refleksiją atradęs kaip gerą įsisąmoninimo būdą. Man norėjosi, kad mo-
kytojai kiekviename etape jaustų praktiškumą, norėjau, kad jie nejaustų jokio netikrumo. Šią 
problemą sprendžiau būtent refleksija. Pavyzdžiui, 10–15 min. ką nors darome, o paskui įsivar-
dijame, ką tai mums duoda, ką tai duoda mūsų darbui“. Kūrybos agentas Andrius Atas

Tais metais mokytojų klube buvo 12 narių, tik ne visi jie dalyvavo kūrybiško 
mokymosi projekte, tad gailėjosi, kad negali labiau įsigilinti. Tiek kuruojanti 
mokytoja, tiek kūrybos agentas mokytojų klubą ir kūrybiško mokymosi pro-
jektą laikė viena kita papildančiomis veiklos sritimis.

„Man buvo svarbu šildyti mokytojų tarpusavio santykius, nes vienas iš emocinio palaikymo šalti-
nių mokytojams yra būtent kolegos“. Kūrybos agentas Andrius Atas

Mokytojų klubo susitikimai turėjo daugmaž nusistovėjusią struktūrą – viskas 
prasidėdavo apšilimo pratimu, toliau sekdavo atsivėrimo momentas (asme-
ninis praėjusios savaitės įsivertinimas), tada pažintis su nauja technika, me-
todu, refleksija ir pasidalijimas gerąja patirtimi.

„Man atrodo, svarbiausia yra tai, kad mokytojas ką nors atrastų, kad koks nors kūrybiškas me-
todas padėtų jam išspręsti realias problemas. O jei jis tiesiog žaidžia žaidimukus su vaikais, dėl 
to atsilieka programoje, tai aišku, kad jis nesinaudos tokiais metodais ir žiūrės į juos kreivai. Bet 
jei refleksija padeda atpažinti technikos naudą – tuomet kita kalba. Pavyzdžiui, su mokytojais 
atliekamas ritmikos pratimas, jie svarsto: kam jis? – gal padeda sukaupti dėmesį; kada galima 
naudoti? – gal pamokos pradžioje. Pratimas trunka kokias dvi minutes, bet naudojamas tikslin-
gai yra efektyvus“. Kūrybos agentas Andrius Atas

A. Ato nuomone, patys geriausi metodai turi turėti labai aiškią praktinę nau-
dą, o į mokyklą atnešti veiklas, kurios smagios, bet neduoda aiškios naudos, 
yra amoralu, nes atitraukia mokytojus nuo jų darbo: „Viskas, ką atsinešame, 
turi būti labai praktiška, padėti išeiti iš uždaro ciklo“.

Projektas suteikė saugumo išbandyti idėjas
A. Gailienė nurodė įvairias kliūtis kūrybiškam mokymui mokykloje: „Trukdo 
45 minučių pamokos trukmė – tokiu atveju net ir pakeisti erdvę yra sunkiai 
įmanoma, trukdo mokytojų bijojimas išeiti iš komforto zonos, žinančiojo po-
zicijos. Pavyzdžiui, šiemet susėdome dirbti su planetomis – vos tik mokytojas 
prisijungia prie mokinių grupės, kiek pasiklausęs, tuoj sako: „Aš tai galvoju, 
kad turi būti šitaip“. Trukdo ir mokytojo baimė būti netobulam.“ 

Žinodamas šiuos truk-
džius, kūrybos agentas 
nuo pat pradžių akcen-
tavo, kad mokykloje vyk-
siantis projektas sukurs 
saugią aplinką eksperi-
mentuoti. „Sakiau moky-
tojams, kad atvažiavau ne 
tam, kad iš jų minkyčiau 
molį – man buvo įdomu 
leistis į procesą kartu, rizi-
kuoti kartu, nežinoti kartu. Viena iš mano mantrų buvo: „Nežinokim, kas iš to iš-
eis“. Man atrodo, kad tai buvo svarbi nuostata“, – teigia kūrybos agentas A. Atas.

A. Atas nuo pat pradžių bendraudamas su mokytojais siekė juos įtikinti, kad 
svarbus projekto rezultatas yra galimybė mokytojui „pasilengvinti gyveni-
mą“. Tai reiškia, kad projekto metu turėdamas saugią aplinką rizikuoti, klysti, 
mokytojas gali atrasti jam tinkamas technikas, metodus, kurie jį išlaisvintų 
pamokoje. 

„Pavyzdžiui, jei mokytojas pastebi, kad pasiteisina maksimalus atsakomybės perleidimas vai-
kams – jis jau turi įrankį palengvinantį darbą: nebereikia atsistojus prieš klasę mokinių įkalbinėti, 
pakanka paskirstyti darbus, perduoti iniciatyvą jiems“. Kūrybos agentas Andrius Atas

Šios kūrybos agento įžvalgos gali pasirodyti utopinės, bet vykdytas kūrybiš-
ko mokymo projektas jas patvirtino – vienas iš nustebinusių dalykų ir buvo 
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tas, kad perleidus atsa-
komybę vaikams, nekei-
tus šios taktikos net kilus 
abejonėms, mokiniai ga-
liausiai visus nudžiugino.

Kūrybos agentas teigė 
projekto sėkme įsitikinęs 
vien po pokalbio su vie-

na jame dalyvavusių mokytojų – ji pasakojo, kad jau buvo pradėjusi mąstyti 
apie darbo keitimą, juto nepasitenkinimą juo. Tačiau per šį projektą ji atrado 
kitokį požiūrį į mokytojo darbą, prisiminė, kad jis gali būti gyvas, įdomus, kad 
gali intriguoti. 

„Manau, kad keletas mokytojų iš naujo atrado mokytojavimo skonį – jos užsidegė, pamatė save 
šiame darbe naujai. Atrado viena kitą. Labai daug ką reiškia dalijimasis technikomis, emocinis 
vieni kitų palaikymas“. Kūrybos agentas Andrius Atas 

Diskusijos su kolegomis paskatino nebijoti nesėkmių
Mokytojai išmano daugybę metodų, dalyvauja įvairiose programose, moky-
muose, seminaruose. Tačiau kalbėdama apie tai, kas lieka po „Kūrybinių par-
tnerysčių“, kuruojanti mokytoja akcentavo ne specifinius metodus, o kintantį 
požiūrį ir bendradarbiavimo svarbos pajutimą. 

„Nuoširdžiai sakau: gavau netikėtą dovaną, ir čia kalbu net ne apie susitikimą su nuostabiais kūrė-
jais. Mokykloje atradau žmonių, apie kuriuos net nebuvau pagalvojusi, kad jie turi tokių kūrybiš-
kų idėjų ir troškimo kažką kitaip daryti. Labai svarbi pamoka, kaip svarbu dirbti komandoje – visi 
yra nuostabūs, tereikia sudaryti sąlygas jiems atsiskleisti“. Kuruojanti mokytoja Aldona Gailienė

Sustiprėjęs kolegų bendradarbiavimas, refleksijos įgūdžių gilėjimas – tai jau 
dalis mokyklos gyvenimo. Svarbu ir tai, kad „Kūrybinės partnerystės“ sudarė 
sąlygas mokytojams savo darbo aplinkoje pamatyti, kaip atrodo kūrybiškas 
mokymas ir mokymasis. 

Pasak kuruojančios mokytojos, šiųmečiame mokytojų klube mokytojai dau-
giausia kalba ne apie dokumentus ar metodus, bet apie tai, kas skauda. 
„Bent jau dalis mūsų tapome atviresni ir drąsesni. Nebebijome nesėkmių. 
Pavyzdžiui, bandėme „Pasaulio kavinės“ metodą, viena mokytoja pripažino, 
kad kažkas nepasisekė – visi svarstėme, kodėl. „Kūrybinės partnerystės“ į mo-
kyklos gyvenimą įneša daugiau žmogiškumo“, – teigė mokytoja.

MOkYMasis  
per vaiDMenų kaiTą

Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazijos ir Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinės mokyklos patirtys atspindi ryškų ir netikėtą mokytojų ir mokinių 
mokymosi  aspektą – mokymąsi taikant konkrečiose kūrybinėse profesijose 
naudojamus metodus ir veiklos būdus. Šiose mokyklose „Kūrybinių partnerys-
čių“ projektai buvo įgyvendinti per kinematografines ir žurnalistines veiklas.

Kinematografiniai veiklos būdai aprėpė daug bendrųjų ir dalykinių gebėjimų 
plėtotės veiklų: nuo idėjos paieškos, struktūruoto pasakojimo kūrimo ir užrašy-
mo iki santykio tarp teksto ir vaizdo nagrinėjimo, kitaip tariant, nuo literatūros 
ir matematikos iki chemijos ir dizaino. Pasitelkiant žurnalistinio darbo principus 
mokytojai turėjo puikią progą patirti, kaip „vadovėlinė“ medžiaga gali būti trans-
formuojama į „realaus gyvenimo medžiagą“, kokia šio proceso eiga ir procedūros.  

Tačiau svarbiausia yra tai, kad šiose mokyklose mokytojams buvo sukurtos 
galimybės išgyventi, kaip vyksta kūrybos procesas (M. Žalkauskas). Mokytojai 
turėjo galimybę pamatyti, kaip per kūrybinį procesą įmanoma mokytis įvairių 
dalykų, kokia santykio su mokiniais šiame procese svarba ir kaip šis santykis gali 
būti užmezgamas. Formuojant mokytojų požiūrį į mokymą(si) kaip į procesą 
sudarytos prielaidos mokytojų mokymosi mokytis kompetencijai plėtotis.

Kūrybinio proceso principų taikymas mokymo(si) veikloje inspiravo ir kitą 
mokytojų mokymuisi svarbų iššūkį – mokytojo vaidmens kaitą. Kūrybiško 
mokymo(si) procese jie tapo „Ne vieninteliai turinio kūrėjai klasėse, kaip 
įprastai, o „mokinius įgalinantys moderatoriai“. 

Pokyčių, susijusių su „Kūrybinių partnerysčių“ modelio taikymu mokyklose, tyrimo 2013–
2014 m. m. duomenimis, projekto metu mokytojo vaidmuo keitėsi į pagalbininko ir pašneko-
vo: „Persiskirstoma mokytojo ir mokinio atsakomybe bei pastangomis už mokymosi procesą. 
Tai įgalino mokinį būti atsakingą už mokymąsi, informacijos rinkimą, turėti savo nuomonę 
ir ją išreikšti. Toks mokinių įgalinimas pamokinėse veiklose fiksuojamas pavieniais atvejais, 
bendrai mokyklose vis dar juntama aktyvi mokytojo pozicija“17. Todėl konkrečių „Kūrybinių 
partnerysčių“ projekto mokyklų patirtis mokantis realizuoti mokytojo kaip konsultanto, men-
toriaus, kūrybinio proceso kuratoriaus vaidmenis yra labai reikšminga formuojant aktyvią 
mokinio kaip besimokančiojo poziciją.

17  Pokyčių, susijusių su „Kūrybinių partnerysčių“ modelio taikymu mokyklose, tyrimas. Tyrimų ir mokymo centras, 2014. 
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naujų būdų įgalinti mokinius, juos motyvuoti domėtis pamokomis, mokyto-
jams buvo svarbu rasti būdą vertinti mokinių kūrybingumą, geriau susipa-
žinti su refleksijos svarba, taip pat geriau pažinti savo kolegas.

Per lietuvių kalbos pamokas dešimtos klasės mokiniai mokėsi pasakojimo 
kūrimo strategijų, per biologijos pamokas pažindinosi su ekologija ir aplinka, 
nustatydami problemas savo aplinkoje. Istorijos pamokose kalbinti gyvi isto-
rijos liudininkai. Taip pat buvo rašomas tinklaraštis. 

Kūrybos agentas M. Žalkauskas, prisimindamas darbo Motiejaus Šimelionio 
gimnazijoje pradžią, akcentavo svarbiausius principus, kurių laikantis buvo 
planuojamos visos veiklos. „Mes stengėmės perteikti tai, kaip vyksta kūrybos 
procesas, t. y., kad yra laikas idėjų paieškoms, yra laikas dejonėms ir verks-
mams ir yra laikas pabaigti procesą – kažką pasirinkti ir ties tuo apsistoti“, 
– sakė M. Žalkauskas. Kūrybos agento žodžiais, taip pat buvo siekiama moky-
tojams įtvirtinti suvokimą, kad kūrybiškai mokydami jie gali būti ne vieninte-
liai turinio kūrėjai klasėse, kaip įprastai, o mokinius įgalinantys moderatoriai. 

Kurianti praktikė savo ruožtu kai kuriomis veiklomis bandė į mokyklos gyve-
nimą įnešti kaip pati sakė, „diskusinį elementą“, pavyzdžiui, gavę užduotį ra-
šyti tinklaraštį, mokiniai labai atvirai kalbėjo apie įvairius mokyklos gyvenimo 
aspektus, kai kurios jų pastabos ir kritika ne visada patikdavo mokytojams. 
„Mano akimis žiūrint, tai buvo pagrindas pradėti diskusiją. Iš pradžių niekas 
neįsivaizdavo, kad tai gali būti kūrybiškumo dalis“, – sakė Lina Pavalkytė. 

Žurnalistika įgalina mokytis iš aplinkos ir aktualijų
Kai į projektą įsijungė kurianti praktikė, paaiškėjo, kad žurnalistika yra puiki 
atspirtis siekiant aktualizuoti mokiniams ne visada įdomias, teorijos dėstymu 
grįstas pamokas. 

„Praktikė mūsų pamokų medžiagą labai pritraukė prie realaus pasaulio. Pavyzdžiui, buvo 
atliekamas interviu su tremtiniu – mokytasi patiriant tikrą pasaulį, kuriame gyvename. Buvo 
pritaikyta visa žurnalistinio darbo teorija: vaikai skirstėsi, ką kalbins, kūrė klausimus, mokėsi 
to, kokie svarbūs atviri klausimai. Vaikams tai įdomu“. Kuruojanti mokytoja Neringa Šakinienė

Istorijos pamokose vykdytas interviu su buvusiu tremtiniu vėliau buvo pu-
blikuotas ir www.15min.lt tinklalapyje. L. Pavalkytė pritarė minčiai, kad inter-
viu metodas yra labai patogus – taikant jį anglų kalbos pamokose tiesiog 
atsiverstas vadovėlis, pažvelgta, kokia tema tuo metu einama: „Pavyzdžiui, 
yra konkrečios gramatinės užduotys, tad mokiniams nurodoma, kad savo 

KP projekto metu mokytojų mokymas(is) taip pat vyko per aktyvios mokyto-
jo kaip besimokančiojo pozicijos formavimą. Kūrėjai atskleidžia keletą esmi-
nių tokio mokymo principų:
•	 „Pagrindinis	dalykas	–	ne	važiuoti	mokyti	mokytojų“,	o	sukurti	erdvę,	kurioje	

saugiai dalijamasi patirtimi.
•	 Diskusijos	 pagrindas	 –	 suformuluoti	 pradiniai	 probleminiai	 klausimai,	 kurių	

pagrindu mintimis dalijasi mokytojai.
•	 Ne	naujų	metodų	gausa,	o	kelių	išmokimas.	
•	 Mokymas(is)	organizuojamas	pagal	 tam	tikrą	 tvarką.	Vienas	 iš	 tokio	organi-

zavimo aspektų – namų darbai. „Mokytojai apsiimdavo ką nors išbandyti, o 
kitame klubo susitikime pasakodavo, kaip sekėsi“.

•	 Nerungtyniavimas,	o	dalijimasis	patirtimi.	

Tačiau išskirtinis mokytojo kaip besimokančiojo charakteristikos akcentas, 
atspindimas šiose mokytojų mokymosi patirtyse – asmeninio hobio atra-
dimas. Hobis praturtina ne tik asmeninį, bet ir profesinį gyvenimą. Kitose 
veiklose naudojami metodai ir būdai gali atverti platesnes mokymo(si) gali-
mybes ir padėti kuriant kūrybiško mokymosi situacijas.

„lentVario balsai“
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Programa: Pokyčių mokyklos 2013–2014 m.m.
Kūrybos agentas: Mantas Žalkauskas, VšĮ „Kuriančios bendruomenės“ 
mokymų vadovas.
Kurianti praktikė: Lina Pavalkytė, žurnalistė. 
Kuruojanti mokytoja: Neringa Šakinienė, anglų k. mokytoja. 

Kūrybiškas mokymasis keičia mokytojo vaidmenį
Vienas iš trijų Pokyčių programos metu vykdytų projektų „Lentvario balsai“ 
aprėpė nemažą grupę mokinių – tris dešimtokų klases, anglų kalbos, lietuvių 
kalbos, istorijos, matematikos ir biologijos disciplinas. Planuota pasitelkiant 
žurnalistiką ugdyti vaikų nuoseklaus, kritinio mąstymo gebėjimus, didinti jų 
motyvaciją. Projekte dalyvaujantys mokytojai buvo užsibrėžę tikslą mokytis 
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interviu jie turi panaudoti tam tikras struktūras. Tuo pat metu jie mokėsi ir 
klausimų formulavimo, būdų pristatyti pašnekovus.“

Kuriančios praktikės nuomone, žurnalistinių metodų taikymas pamokose 
leidžia įdarbinti aktualią, realaus gyvenimo medžiagą, o ne „likti vadovėlyje“. 

„Parodžius mokytojui, kaip tai yra naudinga kasdienėje jo veikloje, imant pavyzdžius ne iš kny-
gos, o iš mokinių aplinkos, kalbinant draugus, mokytojus, bet ką... Tai jau mokymo priemonė, 
tereikia įgusti valdyti šį instrumentą“. Kurianti praktikė Lina Pavalkytė

Mokėsi užmegzti ryšį su mokiniais
Paklausta apie didžiausias pamokas, gautas dalyvaujant „Kūrybinių partne-
rysčių“ projekte, kuruojanti mokytoja pirmiausia atkreipė dėmesį ne į neį-
prastus metodus, pamokų erdvės keitimą ar kitas patrauklias priemones, o 
į kitokį požiūrį į bendravimą su mokiniais. Pasak N. Šakinienės, santykių šil-
tinimo praktikos mokykloje pasigendama ir dabar, bet kai kurie mokytojai 
stengiasi ją taikyti savo klasėse.

„Atėję į mokyklą, dažniausiai iškart puolame dėstyti turinį, bet nepadarome to, ką daro kūrybos 
agentai ir kuriantys praktikai – neužmezgame santykio. Jie pirmiausia naudoja santykio užmez-
gimo metodus, susipažįsta su auditorija, pajaučia nuotaiką ir tik tada eina į kažką rimtesnio“. 
Kuruojanti mokytoja Neringa Šakinienė

Dalyvavimas projekte taip pat suteikia drąsos eksperimentuoti su ugdymo 
procesu. N. Šakinienė pripažino, kad po projekto tapo kur kas lengviau keisti 
pamokų erdvę. Mokiniams jau įprasta, kad šios mokytojos kabinete suolai ir 
kėdės nuolat „migruoja“. Svarbu ir tai, kad projekto metu keičiasi ir požiūris į 
kūrybingumą. Jei anksčiau jis buvo siejamas su tuo, kokių įdomių veiklų gali 
primąstyti mokytojas, šiuo metu dėmesys koncentruojamas į pačius moki-
nius: kiek jie tam tikrose veiklose gali būti kūrybiški. 

„Tie metodai atveria vaikų širdis. Iki šiol naudojame skrybėles, paimame spalvas – vaikai pasa-
ko, kaip jaučiasi. Ir tos pusės minutės jau užtenka, kad pasikeistų mokinių nuotaika ir požiūris į 
mokytoją. Mokytojas pirmiausia turi susikurti ryšį su mokiniais, jei taip nutinka, jau ne tiek svar-
bu, ta pamoka tradicinė ar ne. Tačiau jei mokiniai netiki mokytoju – nieko nepavyks nuveikti“. 
Kuruojanti mokytoja Neringa Šakinienė 

Kai kurios projekto metu išmoktos pamokos yra labai praktiškos, primenan-
čios, kad kūrybiškos priemonės mokykloje turi būti gerai apgalvotos, naudo-
jamos tikslingai. 

„Sustiprėjo supratimas, kad norint kažką gero, kokybiško padaryti, reikia skirti labai daug laiko 
ir įdėti sunkaus darbo. Labai daug apie tai šnekame su mokytojais. Kūrybingumas susijęs ne tik 
su idėjomis, bet ir su darbu ir laiku. Pastebėjome, kad kūrybinės veiklos „suryja“ daug laiko, 45 
minučių tiesiog per maža. Tad tai mokytojams yra sunku“.Kuruojanti mokytoja Neringa Šakinienė
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Išbandytus metodus pritaikė pamokose
„Dirbdamas visada galvoju, kas bus, kai aš išvažiuosiu. Ar mokytojai darys tai, 
ką darėm kartu, ar jie sustos?“, – teigė kūrybos agentas. Tai vienas iš universa-
lių klausimų, kirbančių dažno į mokyklą ateinančio kūrėjo mintyse. Natūralu, 
kad iš šio klausimo kyla ir pastanga rasti būdą, kaip užfiksuoti, įtvirtinti tai, 
kuo pasidalyta su mokyklos bendruomene. 

Kūrybos agentas pabrėžė, kad bendradarbiavimo sėkmei svarbios ne tik mo-
kytojų, bet ir į mokyklą atvykstančių kūrėjų nuostatos. 

„Pagrindinis dalykas – nevažiuoti mokyti mokytojų. Tiesiog reikia sukurti erdvę, kur jie galėtų 
saugiai dalytis patirtimi. Galbūt iškelti pradinius klausimus, o toliau jau mintimis tegu dalijasi 
patys mokytojai“. Kūrybos agentas Mantas Žalkauskas

Jo nuomone, mokytojams itin naudingi buvo mokytojų klubo susitikimai. 
Mokytojų klubą agentas pirmiausia mato kaip mokytojų kolektyvo stiprini-
mo priemonę: klube mokytojai geriau pažįsta vieni kitus, auga jų tarpusavio 
supratimas, palaikymas – tai yra pirmieji žingsniai, nuo kurių viskas ir praside-
da: „Žmogus turi jaustis saugiai, kad galėtų atsiverti, dalytis idėjomis“.

Mokytojų klubas taip pat gera erdvė mokytis naujų ugdymo įrankių. 
M. Žalkauskui buvo svarbu ne pateikti begalę kūrybiškų metodų, o kuo gi-
liau pažinti ir išbandyti kelis. Pavyzdžiui, klube mokytojai išmoko taikyti „E. 
De Bono 6 mąstymo kepurėlių“ metodą, o vėliau perkėlė jį į savo pamokas. 

M. Šimelionio gimnazijos mokytojų klubo susitikimai vyko pagal ilgainiui nu-
sistovėjusią struktūrą. 
•	 Susitikimas	prasidėdavo	ratu:	šis	padėdavo	sužinoti,	ko	mokytojai	tikisi	iš	su-

sitikimo, su kokiomis intencijomis atėjo ir kas tuo metu juose kirba. Taip pat 
mokytojai pasidalydavo jiems aktualiu klausimu, kuris, jų nuomone, vertas vi-
sos bendruomenės įsitraukimo.

•	 Naujo	metodo	tyrinėjimas.	Pagal	iš	anksto	nustatytą	planą,	būdavo	pristato-
mas naujas įrankis ir būdai, kaip jį galima pritaikyti kasdieniniame darbe. 

•	 Anksčiau	išmoktų	metodų	aptarimas.
•	 „E.	De	Bono	6	mąstymo	kepurėlių“	metodu	išnagrinėjami	pradiniame	rate	iš-

kelti 1 arba 2 klausimai.
•	 Uždarymo	ratas	su	refleksija.

Tokia klubo susitikimų struktūra leido mokytojams apie mokyklos reikalus 
galvoti visą savaitę, nes jie žinojo, kad klube turės laiko rūpimiems klausi-
mams aptarti. 

Viename iš klubo susitikimų gimė iniciatyva pakeisti mokinių vertinimo sis-
temą mokykloje. Šiam procesui įgyvendinti buvo naudoti anksčiau išmokti 
įrankiai, vyko susitikimas pagal „Pasaulio kavinės“ metodą, kuriame dalyvavo 
ir tėvai, ir patys mokiniai. 

„Kalbėjome apie mokinių vertinimo kriterijus. Vaikai turi žinoti aiškius kriterijus, už ką yra vertina-
mi. Mokslo metų pradžioje kartu su mokiniais pakalbėjome, už ką jie bus vertinami, susikūrėme 
lenteles“. Kuruojanti mokytoja Neringa Šakinienė

Mokytojų klubas gyvuoja toliau
Mokytojų klubo veikla gimnazijoje nenutrūko ir pasibaigus projektui. Pasak 
kuruojančios mokytojos, pasiteisino tai, kad teorija buvo įgyvendinta prak-
tiškai, kad buvo galima aptarti ir palyginti metodo įgyvendinimo rezulta-
tus. Mokytojų klube buvo aptariamos ruošiantis auditui stebėtos pamokos. 
„Artėjam prie bendrų projektų, integruotų pamokų, prie to, ką galime daryti 
kartu. Mūsų susitikimų temos kyla iš poreikio“, – sakė kuruojanti mokytoja. 

„Mes turime savo laiką, trečiadienį, po septynių pamokų. Pradėjome nuo to, kad pasikvietėm 
mokytoją, kuri pamokė mąstymo žemėlapių, paskui keliuose susitikimuose aptardavom, kaip 
pamokose sekėsi juos išbandyti. Mokytojai pristatinėjo savo rezultatus, diskutavom. Tai buvo di-
džiulė sėkmė“. Kuruojanti mokytoja Neringa Šakinienė

Mokykloje ir prieš projektą mokytojai bendraudavo, buvo susiskirstę į me-
todines grupes, tačiau „Kūrybinių partnerysčių“ metu gimęs klubas sujungė 
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skirtingas disciplinas – ir kalbas, ir fiziką, ir chemiją, ir etiką. Seniau skirtingų 
sričių specialistai taip glaudžiai patirtimi nesidalydavo. 

Šiuo metu klubą lanko apie 10 entuziastingų mokytojų. Galima sakyti, kad jų 
nėra labai daug (kolektyvas – šešis kartus didesnis). Kita vertus, kaip paste-
bėjo kūrybos agentas, „Per vienus metus kardinalių pokyčių nepasieksi, po 
truputėlį sėjamos sėklos ilgalaikiams procesams. Pavyzdžiui, iš pradžių dir-
bame su penkiais mokytojais, bet paskui vystomės, plečiamės. Mes tiesiog 
prisėjame sėklų ir leidžiame joms dygti“. 

„kino jungtys“
Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

Programa: Pokyčių mokyklos 2013–2014 m.m.
Kūrybos agentė: Daiva Ivanauskaitė, scenaristė.
Kuriantis praktikas: Viktoras Gundajevas, animacijos, kino projektų ir 
TV laidų kūrėjas.
Kuruojanti mokytoja: Vaida Vaitaitytė, lietuvių k. mokytoja. 

Mokėsi įveikti baimę ir norą kontroliuoti
„Buvo itin sunkus projektas. Daug darbo, daug bendravimo, labai daug sun-
kumų. Manau, vienam agentui dirbti su visa mokykla, visomis dešimt klasių 
yra galingas iššūkis“, –pripažino kūrybos agentė Daiva Ivanauskaitė, kai bai-
gėsi jos kuruotas projektas Nemunėlio Radviliškio mokykloje. Šioje mokyklo-
je jai teko bendradarbiauti su trimis skirtingais praktikais, su daug mokinių ir 
mokytojų, ir ne visi mokytojai „degė“ projektu. 

Tačiau apžvelgdama mokykloje leistą laiką, D. Ivanauskaitė pripažino, kad čia 
vyko itin prasminga veikla – reikia drąsos atvirai pripažinti skaudulius, bet tik 
taip galima tobulėti, judėti pirmyn. „Man šis projektas yra apie baimę ir ne-
saugumą, kurie kelia mokytojų norą viską kontroliuoti, valdyti, planuoti, ir dėl 
to patirti didelį stresą. Suvokiau ir savos baimės, nesaugumo jausmo dydį bei 
kokias strategijas taikau, kad adaptuočiausi. Gilūs patyrimai“, – sakė kūrybos 
agentė D. Ivanauskaitė.

Kuruojanti mokytoja pasibaigus projektui pripažino, kad ir jai jis buvo sunkus: 
„Projekte mano jausmai, potyriai labai bangavo. Buvo ypač sunkių momen-
tų, kai galvojau, kad jei bus dar viena paraiška, mano kojos projekte nebus. 
Aš, kaip vaikas, noriu rezultato, o tas procesas labai sunkus. Dabar, kai pro-
jektai užbaigti, mokiniai džiaugiasi tuo, ką turi, kas jiems pavyko. Todėl aš vėl 
savęs klausiu, ar rašyčiau paraišką, ar dalyvaučiau kitais metais? Dalyvaučiau, 
vadinasi, mano vertinimas yra teigiamas“. 

Šiuo metu mokykla dalyvauja „Tyrinėjančios mokyklos kubu“ programoje. 
Vaida Vaitaitytė pasakoja, kad akivaizdžiai matyti, kaip po kiekvienų dalyvavi-
mo metų gilėja kūrybingumo samprata. 
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„Anksčiau kūrybingumą suvokėme labai praktiškai, kaip susijusį su konkrečiomis meninėmis vei-
klomis, pavyzdžiui, piešimu ar mezgimu. O dabar bandome jį pamatyti kasdienoje, žinome, kad 
darydamas kiekvieną dalyką gali pasielgti labai įvairiai. Ne tik šventės gali būti kūrybiškos, bet ir 
kasdienybė“. Kuruojanti mokytoja Vaida Vaitaitytė

Kino kūrimas įtraukė ir ugdė visapusiškai
Vienas iš mokykloje vykdytų projektų aprėpė penktą, šeštą ir septintą klases, 
įtraukė lietuvių, anglų kalbos, dailės ir istorijos mokytojas, kraštotyros mu-
ziejaus vadovą, mokinių tėvus, miestelio bendruomenės narius ir buvusius 
mokyklos pedagogus. Kaip tyrinėjimo sritis numatytas kūrybiškas ir integra-
lus mokėjimo mokytis ir komunikavimo ugdymas. Buvo ugdomi atkaklumo, 
bendradarbiavimo, nuoseklios praktikos gebėjimai. Projektą įgyvendinti nu-
tarta per kinematografines veiklas. Visos trys klasės kūrė skirtingus filmus: 
penktokai sukūrė animacinį filmuką, pasakojantį baisią miestelio legendą 
apie dvarininkę Grotužienę, šeštokai kūrė vaidybinį filmą, o septintokai – 
muzikinį vaido klipą. 

Projekto vykdytojai pripažįsta, kad daugiausia mokėsi penktokai. Ruošdamiesi 
kurti filmuką jie ėjo į mokyklos kraštotyros muziejų, kur vyriausias mokyklos 
pedagogas Manfredas Bridžius supažindino su mokyklos istorija, pristatė 
vietos legendas ir padavimus. Siekiant filmo istorinės teisybės, reikėjo iša-
nalizuoti Grotužienės gyvenimo laikotarpį – čia mokiniams į pagalbą atėjo 
istorijos mokytoja. Mokiniai sužinojo apie to meto žmonių gyvenimą, kaip jie 
rengėsi, kaip elgėsi, ką veikdavo. Vaikai ilgai dirbo ties scenarijumi, ilgai kūrė 
personažus iš plastilino, padedami dailės mokytojos.

„Kinas aprėpia platų lauką. Visų pirma, reikia turėti istoriją, o pasakojimo kūrimas jau yra li-
teratūra. Be to, geram pasakojimui būtinai reikia tvarkingos kalbos, stiliaus. Vaikai išmoko iš 
Viktoro, kas yra pasakojimas, kad jis turi griežtą struktūrą. Jie sužinojo, kad geras pasakojimas 
turi aiškų pagrindinį veikėją, kad yra konfliktas, kad jis auga, kad turi būti iššūkiai, kulminacija, 
atomazga. Kad negalima pamesti minties siūlo. Manau, kad ir patiems mokytojams tos žinios 
buvo naudingos“, – sakė kūrybos agentė D. Ivanauskaitė. 

D. Ivanauskaitė atkreipė dėmesį, kad mokytojai gali pasinaudoti ir kine pa-
matiniu teksto ir vaizdo santykiu, juolab, kad šiuolaikinė kultūra yra vaizdo 
kultūra. Šiam santykiui nagrinėti skirta laiko su vyresniųjų klasių mokiniais. Be 
to, kinas nėra tik rezultatas – pradiniame etape susipina galybė dalykų – nuo 
matematikos iki chemijos, dizaino. 

Visose trijose kino kūrėjų klasėse-komandose buvo pasiektas itin aukšto 
lygio mokinių įsitraukimas į projekto veiklas, įtvirtinta bendravimo ir ben-

dradarbiavimo kompetencija. Pastebėta, kad tokios aplinkybės skatino mo-
kinių rūpestingumą, dėmesingumą – stipresni mokiniai stengėsi pagelbėti 
silpnesniems. 

„Matau, jei tik suvieniji mokinius bendram darbui – jie iškart padeda vieni kitiems. Jau 
mačiau, kaip šiemet stipresni vaikai padėjo mokiniams, kurie prasčiau mokėsi. Manau, kad 
įvairūs projektai padeda, bet šie santykiai turi būti nuolat stiprinami“. Kuruojanti mokytoja 
Vaida Vaitaitytė

Kūrybiškam ugdymui charizma nėra būtina
Pasibaigus projektui, jame dalyvavę mokiniai vienbalsiai tvirtino, kad buvo 
įdomu mokytis taip neįprastai – kuriant kino siužetus. V. Gundajevas svars-
tė, kad jam pavyko parodyti, jog norint padaryti vaikams įtaką visai nebū-
tina turėti ekscentriškos charizmos ar itin sudėtingų kūrybinių technikų ir 
technologijų. 

„Tereikia dėmesio vaikui, paklausti apie jo gyvenimo būdą, pasidomėti, kas patinka jauni-
mui, ir pasiūlyti jiems patrauklios formos kūrybinius projektus, kurie iš tiesų slepia mokymosi 
elementą. Juk vaikai labai daug išmoko ugdymo turinio prasme. Jie gavo ne tik kino kūrimo 
patirties, bet ir bendravimo, psichologinių ir socialinių įgūdžių. Tikslas buvo tarsi kūrybinis 
rezultatas, tarsi nerimtas, bet kad jį pasiektume, darėme labai rimtus dalykus“. Kuriantis prak-
tikas Viktoras Gundajevas 

Kaip pavyzdį praktikas pateikė jau minėtus penktokus. Jo nuomone, ruošian-
tis filmavimui – renkant istorinę medžiagą, dalijantis atsakomybėmis, spren-
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džiant problemas, kuriant personažus ir t. t. – mokinių atmintyje išliks labai 
ryškus XIX a. vaizdinys, informacija apie baudžiavą, papročius, žmones. Tai 
tinka kalbant ne tik apie istoriją: paaiškėjo, kad praktinės veiklos leidžia mo-
kytis teorinių žinių ir lietuvių kalbos, literatūros pamokose. 

„Kai mokiniai yra motyvuoti, kai jiems pasiūloma įdomi veikla – jie lengviau priima ir ugdymo 
turinį. Įsivaizduokit, juk mokiniai klasėje sėdi 12 metų, natūralu, kad jiems pasidaro nuobodu. 
O štai pasakius, kad kursime filmą – jau ir patys renka medžiagą. Tai tiesiog žaidimo taisyklių 
pakeitimas“. Kuriantis praktikas Viktoras Gundajevas

Mokytojos šiame projekte išbandė konsultančių, mentorių vaidmenį. Tokia 
rolė siejosi su išsikeltu tikslu ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją – mo-
kiniams buvo patikėta nemenka atsakomybė – visi turėjo sritį, darbą, už ku-
riuos buvo atsakingi. 

„Vaikams pateikta užduotis ir jie patys ją turi kūrybiškai atlikti, o mokytojai tėra stebėtojai, 
proceso kuratoriai. Bet ne lyderiai. Jie tiesiog stebi ir prisitaiko prie proceso“. Kūrybos agentė 
Daiva Ivanauskaitė

Kalbėdama apie kūrybiško mokymosi metodus, D. Ivanauskaitė pripažino, 
kad jai pačiai svarbiausias būtent patyriminis mokymasis, kuomet mokomasi 
visais lygmenimis, t. y. kūno, emocijų, proto. „Gali būti, kad kūrybinė užduotis 
išjudina visą sistemą, galbūt ta sistema patiria šoką, bet gal ir reikia, kad išsi-
judintų seni, nusistovėję dalykai ir leistų susiformuoti kažkam naujam“, – sakė 
kūrybos agentė ir tuoj pat atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai vien įėjus į klasę 
galima pamatyti, kiek kūrybiškos joje vykstančios pamokos. 

„Man labai svarbu judėjimas, pavyzdžiui, pamačiusi, kokia judėjimo trajektorija klasėje, 
matau, kaip vyksta mokymosi procesas. Jei suolai sustatyti trimis eilėmis, o vaikai mato 
vienas kito nugaras – galima spėti, kad kūrybinio proceso yra mažai. Tai norisi sugriauti. 
Norisi parodyti judėjimo erdvėje galimybes. Norisi parodyti, kad nepakanka teksto, vado-
vėlio, nepakanka prieš klasę stovinčio žmogaus. Norint kažko pasiekti, svarbu įsitraukimas 
per visą kūno sistemą. Reikia užduoties, kuri sudomintų ir gal net paslėptų mokymąsi. 
Tuomet tik atliekant savirefleksiją pamatoma, kad kažko pasimokama“. Kūrybos agentė 
Daiva Ivanauskaitė

Projektinė veikla paaiškino mokėjimą mokytis  
Kūrybos agentės žodžiais, labai svarbu tai, kad dalyvaudami „Kūrybinėse 
partnerystėse“ mokytojai turi galimybę pamatyti, kad per kūrybinį procesą 
įmanoma išmokti rimtų dalykų. Svarbu ir tai, kad aiškumo įgauna dažnai gir-
dimos ir vartojamos su kūrybingumu mokykloje siejamos sąvokos, kurios, 
pasirodo, nėra perprastos arba suprantamos gana paviršutiniškai. 

„Labai ilgai diskutavome su mokytojais, kas yra mokėjimas mokytis, klausdavau jų, kas tai yra, 
man sakydavo, „Kaip nežinote?“. Bet kai vis tiek mygdavau, paaiškėdavo, kad labai sunku tai pa-
aiškinti.“. Kūrybos agentė Daiva Ivanauskaitė

Anot D. Ivanauskaitės, projektinė veikla savaime sufleruoja gerą struktūrą 
mokymosi procesui – planuoti, nebijoti suklysti (juk galima taisyti) ir gauti 
rezultatą. 

„Galiausiai supratome, kad mokėjimas mokytis atsiranda tada, kai vaikas 
pažįsta save, žino, kas jam sekasi, kas nesiseka, kai išmoksta valdyti savo 
mokymosi procesą, savo nesėkmes paversti sėkmėmis, kai išsikelia tikslą, 
uždavinius, galiausiai atlieka refleksiją, įsivertina. Visa tai pamatėme stebė-
dami vaikų darbą projekte. Mokiniai gauna praktinę užduotį, o pats pro-
jektas pereina visas stadijas: planavimo, įgyvendinimo, pasitikrinimo, kore-
gavimo“, – esminėmis įžvalgomis, pasiektomis kartu su mokytojais, dalijosi 
kūrybos agentė.

Kalbėdama apie savo dabartines pamokas V. Vaitaitytė juokėsi nebeprisime-
nanti, kada vedė jas tradiciškai. Tiesa, pamokos, kuriose siekiama kuo labiau 
įgalinti pačius mokinius, turi būti labai apdairiai suplanuotos, numatant vei-
klas, apsvarsčius jų tikslingumą. Tokiose pamokose labai svarbi tampa ir re-
fleksija. Svarbu pasitikrinti, ką iš pamokos pasiėmė mokiniai, kaip jiems sekėsi 
– tai taip pat yra integrali mokėjimo mokytis kompetencijos dalis. 
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„Pradžia buvo sunki, patiems reikėjo susižinoti, kas sudaro mokėjimo mokytis kompetenciją, kam 
ji reikalinga. Supratome, kad tai viena svarbiausių kompetencijų. Mokom vaikus, kad tai savo il-
galaikių tikslų išsikėlimas, žingsnių planavimas, refleksija. Tokiu atveju mokytojo vaidmuo iš tiesų 
keičiasi, nes jis jau nebedėsto paskaitos“. Kuruojanti mokytoja Vaida Vaitaitytė 

V. Vaitaitytė pripažino, kad ne tik mokytojams yra sunku siekti mokėjimo mo-
kytis kompetencijos, sunku ir patiems mokiniams, įpratusiems ramiai sėdėti 
savo suoluose. 

„Mokiniai jau pastebi, kad svarbu lūkesčiai, veiklos planavimas. Geriausias 
įvertinimas, kai jie klausia, „O jau baigėsi pamoka?“. Seniau mokinių lūkesčiai 
būdavo kažkokie nerealūs, dabar jie realesni, pavyzdžiui, mokinys sako, kad 
nori gauti šešetą matematikoje. Klausi, kodėl tik šešis, o jis argumentuotai 
paaiškina, kad jo nuomone dabar gali pakilti tik tiek, o vėliau, kitais metais, 
sieks didesnio pažymio“, – džiaugėsi kuruojanti mokytoja.

Suvokė atvirumo ir psichologijos svarbą ugdymui
„Didelis pasiekimas buvo tai, kad išsiaiškinome, kodėl nebendradarbiaujama. 
Išsiaiškinome, kad sunku prisitaikyti prie kito, keisti kažką iš savo susikurto pla-

no – mokytojams tai nepatinka. 
Yra ir kitas dalykas – jie bijo, kad 
dirbant su kolega, paaiškės, kad 
jie nėra tokie geri mokytojai. 
Daugelis išgyvena stresą, kad 
už sienos vyksta geresnė pa-
moka. Nepagalvoja, kad kolega 
už tos pačios sienos taip pat su-
siduria su problemomis“, – apie 
su mokyklos struktūra nesu-
sijusias priežastis, trukdančias 
mokytojams bendradarbiauti, 
pasakojo D. Ivanauskaitė. Anot 
kūrybos agentės, tai yra daly-
kai, apie kuriuos mokykloje kal-
bama mažai, bet kurie turi būti 
peržengti, siekiant saugios, pa-
laikančios, kolegiškų santykių 
erdvės.

Dėl to mokytojų klubo susitikimuose nemažai dėmesio buvo skiriama bū-
tent psichologijai. Buvo susitelkta tiek ties savęs pažinimo, tiek ties koman-
dos formavimo temomis. Siekta inicijuoti ribų, saugių zonų peržengimą. 
Kūrybos agentė pasakojo, kad ypač pasiteisino metodai, į kuriuos įeina lieti-
mas, pavyzdžiui, žaidžiamas žaidimas, kurio metu vieni mokytojai yra instru-
mentai, o kiti muzikantai. 

Kitą mokytojams nemažai teigiamų emocijų sukėlusį pratimą kūrybos agen-
tė vadina kodiniu „karalienės mantijos“ vardu – mokytojoms ant nugarų 
buvo pritvirtinti dideli popieriaus lapai, o kolegos ant tų „mantijų“ rašė teigia-
mas tos mokytojos savybes – tiek žmogiškąsias, tiek profesines. „Nusiėmus 
tas mantijas ir perskaičius, kas ant jų parašyta, net ašara trykšta, mokytojos 
sakė, kad nenori nusiimti“. 

„Kaip niekada daug diskutavome, būdavo žodinių peštynių. Jau lyg ir pyktis kildavo, bet tada 
pastebėdavome, kad bekalbėdami, besiginčydami gimdome idėjas. Iš tiesų daug kalbėjo-
mės, ir kūrybos agentė iš pat pradžių ėjo labai atvirai, mūsų nemenkino, konfliktų neglaistė, 
bet viską sakė labai atvirai. Mokytojams kritika skaudi. Bet vis tiek kalbėdavome. Tai padėjo 
išspręsti nemažai problemų“. Kuruojanti mokytoja Vaida Vaitaitytė

V. Vaitaitytė pasakojo, kad toks į gilumą einantis bendravimas padėjo geriau 
perprasti kolegas, pamatyti juos naujai ar net atrasti. Kaip pavyzdį mokytoja 
pateikė užsiėmimą, į kurį visi klubo nariai turėjo atsinešti kokį nors brangų 
daiktą ir apie jį papasakoti: „Vienos istorijos liūdnos, kitos juokingos... beveik 
iki ašarų“. 

Kuruojanti mokytoja kaip vieną didžiausių mokytojo klubo dovanų sau 
laiko rastą hobį: „Daug kalbėdavome apie tai ir pati pradėjau mąstyti, ką 
veikiu be to, kad esu lietuvių kalbos mokytoja. Pabandžiau fotografuoti, 
susidomėjau fotografija. Net ir vaikai pabrėžia, kad jiems įdomiausias ne tik 
savo dalyką išmanantis mokytojas. Kad jiems svarbu žinoti kažką ypatingo 
apie mokytoją. Pavyzdžiui, vaikams įspūdį daro, kad kūno kultūros mokyto-
jas moka groti, piešti, domisi istorija. Kai mokiniams buvo pateikta užduo-
tis paimti interviu iš įdomaus mokytojo – visi rinkosi būtent jį“. Mokytoja 
svarstė, kad hobis praturtina ne tik asmeninį, bet ir profesinį gyvenimą – 
fotografija juk gali pasitarnauti kuriant tam tikras užduotis lietuvių kalbos 
pamokose.
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visapUsiškas kUlTūrinis 
MOkYTOjų aUGiMas

Šiame skyriuje pristatomų mokyklų – Pakruojo r. Balsių pagrindinės moky-
klos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos – patirtis išskirtinė tuo, kad pagrin-
dinis dėmesys jose buvo nukreipta ne į mokinius, o į mokytojų gebėjimą 
kurti. Kūrėjai savo užduotimi įvardijo mokytojų asmeninės kūrybinės erdvės 
praplėtimą ir pastangą įtikinti, kad kūrybingumas nėra išskirtinis kūrybinių 
profesijų atstovų bruožas, o išsiugdomas gebėjimas „pasinaudoti vieni kitais 
ir kasdienėmis situacijomis“. Mokytojams padėta tapti savarankiškai kurian-
čiais ir  eksperimentuojančiais mokymo(si) procese. 

Šio tikslo buvo siekiama meno inspiracijų pagalba. „Mokytojų klasėje“ buvo 
pasitelktos vaizduojamojo meno galimybės, bendrai lankytos parodos, vyko 
ekskursijos. Meno kūriniai ir menininkai tapo kūrybiško mąstymo atspirtimis, 
galimybe visai kitaip pažvelgti į mokomuosius dalykus. Į garsių paveikslų re-
produkcijas, fotografijas buvo žvelgiama kaip į puikų kritinio mąstymo, kūry-
binio rašymo ir kalbėjimo įgūdžių lavinimo šaltinį. 

Raseinių Šaltinio progimnazijoje buvo pasitelktos psichoteatrinės veiklos, 
per kurias mokytojai galėjo pažinti save, išlaisvėti. Projektuotos įvairios situ-
acijos, kuriose sudarytos sąlygos į aplinką pažvelgti mokinių akimis, patirti 
įvairius mokytojo ir mokinio santykių variantus. Mokytojai buvo kviečiami 
dalyvauti žaidimuose, simuliaciniuose pratimuose. Čia buvo svarbios ne jų 
profesinės, bet žmogiškosios savybės. Meninių veiklų poveikis buvo atpalai-
duojantis ir terapinis, kas leido sukurti bendradarbiavimo ir dalijimosi atmos-
ferą  mokykloje bei įkvėpti ir paskatinti mokytojus kurti.

Mokytojų susitikimai Raseinių Šaltinio progimnazijoje vyko neformalaus 
sambūrio formatu, kuriuose nebuvo vietos klausytojams. Svarbiausias šių 
susitikimų akcentas – hierarchijos ir kaukių atsisakymas, siekiant atkurti žmo-
gišką ryšį tarp mokytojų.

Mokymasis „Mokytojų klasėje“ vyko nuosekliai per: 
•	 naujo	požiūrio	į		kūrybišką	mokymą(si)	formavimą;
•	 tikslingo	pokalbio	organizavimą;
•	 pačių	mokytojų	įgalinimą	kurti.

Kitokiam (naujam) požiūriui suformuoti prireikė nemažai laiko, gilių diskusijų ir labai svarių 
įrodymų bei paveikumo. Ieškodami kūrybinės veiklos integravimo galimybių mokytojai perėjo 
„nežinios, nerimo, kūrybinio ieškojimo, bandymo ir išvadų generavimo etapus, kiekvieną kartą 
profesionaliai ir asmeniškai tobulėdami, giliau suprasdami ugdymo procesą“18.

Šių mokyklų istorijos atskleidžia kuriančio mokytojo auginimą. Formuojamas 
mokytojo- kūrėjo įvaizdis siejamas su pasirinkta skatinimu ir inspiravimu grįs-
ta taktika. 

Šiose situacijoje išryškėjęs mokytojo kaip besimokančiojo paveikslas atspindi:
•	 aktyvią	kiekvieno	dalyvaujančio	mokytojo	poziciją;
•	 terapinio	meno	paveikumą	mokytojams;
•	 dalijimąsi	 idėjomis,	 taip	plečiant	 idėjų	 lauką	 ir	 įgyjant	galimybę	 įgyvendinti	

kitų narių pasiūlytas ar kartu sukurtas idėjas. 
•	 ieškančio	ir	matančio	galimybes	mokytojo	poziciją.	

Čia pristatytos patirtys atspindi dar vieną mokytojų mokymosi formatą. 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas vyksta ne tik seminaruose, bet ir lankan-
tis spektakliuose, parodose, skaitant knygas bei  „žaidžiant“ gyvenimiškomis 
situacijomis. 

„Mokytojų klasė“
Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla

Programa: Pokyčių mokyklos 2013–2014 m.m.
Kūrybos agentas: Darius Petkevičius, aktorius.
Kurianti praktikė: Ernesta Šimkienė, menotyrininkė, kultūros vadybi-
ninkė.
Kuruojanti mokytoja: Dijana Ušinskaitė, dailės mokytoja.

Ieškojo mokytojų kūrybinių galimybių
Planavimo etape kartu su mokytojais buvo tyrinėjamos pirmokų, septintokų, 
aštuntokų klasės, nemažai diskutuota. Susimąstyti privertė hipotezė, kad kū-
rybiško mokymosi projektai daugiausiai naudingi vaikams, ne mokytojams. 
O tokiu atveju, jei paveikiami tik vaikai, sunku užtikrinti kūrybiško mokymosi 
tradicijos įsitvirtinimą mokykloje. 

18  Kūrybinių partnerysčių modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimo rezultatų pristatymas, 2013–2014 m. m. VšĮ „Kitokie projektai“.
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Būtent tokios mintys ir pastūmėjo agentą su kuruojančia mokytoja iškel-
ti iššūkį kolektyvui dalyvauti vien mokytojų projekte. Dar tik planuojant 
„Mokytojų klasę“ užsibrėžta ja skatinti kūrybinį mąstymą bei kūrybišką po-
žiūrį į mokymąsi, padėti mokytojams atrasti savo neišnaudojamus kūrybi-
nius resursus, galimybes. „Mokytojų klasėje“ dalyvavo apie 20 mokytojų. 
Susitikimai buvo rengiami penktadieniais po pamokų. 

„Iš pradžių visiems susirinkti buvo sunku, buvo ir žiūrinčių skeptiškai, dvejojančių, ateiti ir išbūti 
visą laiką sunku, juk visi nori laisvalaikio. Bet labai greitai nutiko taip, kad mokytojai laukė susiti-
kimų, kad jiems pasibaigus neskubėdavo skirstytis“. Kurianti praktikė Erenesta Šimkienė.

Vienas iš projekto sėkmės ženklų yra tai, kad „Mokytojų klasės“ susitikimus 
nutarta pratęsti ir kitais metais. Projekto metu kiekvieną sesiją vis kitu judriu 
pratimu pradėdavo kurianti praktikė, o projektui pasibaigus įžangą veda ku-
ris nors iš dalyvaujančių mokytojų, nors sesijas vis dar moderuoja mokykloje 
dirbanti kūrybos agentė. Susitikimai rengiami pasirinkus aktualią temą, juo-
se diskutuojama, aptariami nauji metodai – kaip sakė kuruojanti mokytoja 
Dijana Ušinskaitė, „Mes jau nebe tiek mokomės naujų dalykų, kiek įtvirtiname 
tai, ką jau išmokome“. 

Keitėsi mokytojų požiūris į kūrybingumą 
„Mokytojų klasė“ buvo iššūkis ne tik mokytojams, bet ir kuriančiai praktikei E. 
Šimkienei. Nors anksčiau jai teko būti kūrybos agente, šįkart vaidmuo teko 
kitoks, o auditorija – mokytojai – pati reikliausia. „Maniau, kad jie tikrai turi 
daug patirties, abejojau, ar galėsiu kažką jiems duoti. Bet jau po kelių susitiki-
mų supratau, kad galiu būti naudinga“, – prisiminė kurianti praktikė. 

Jos žodžiais tariant, ir šioje mokykloje mokytojai kartais buvo skeptiški, mat 
laikėsi nuostatos, kad jau žino, kas yra kūrybingumas. Paprastai tokiu atveju 
mokytojai kalba apie sukauptus metodus, žaidimus, apie kažką „greta“ ug-
domosios veiklos. 

Kurianti praktikė buvo pasiryžusi mokytojams perteikti suvokimą, kad kūry-
bingumas nėra susijęs vien su menine veikla, žaidimais, kad tai nėra ir kokia 
nors likimo dovana, kuria apdovanoti keli išskirtiniai laimingieji. Savo užduo-
timi ji laikė pastangą perteikti idėją, kad kūrybingumas yra gebėjimas pasi-
naudoti vieni kitais ir kasdienėmis situacijomis. 

„Kūrybingumą reikia nuolat kultivuoti, skatinti – lavinti kaip bicepsą. Didysis iššūkis – atrasti 
kūrybiškumą savyje ir savo artimiausioje aplinkoje“. Kurianti praktikė Ernesta Šimkienė

Kaip vieną iš paskatų stebėti savo aplinką kuruojanti mokytoja prisiminė 
užsiėmimą, kurio idėja buvo „paprasti dalykai nepaprastai“: per jį net eilinė 
sąvaržėlė galėjo įgauti daugybę nepaprastų gyvenimų.

„Projekte tai labiausiai ir žavėjo kolegas – galimybė iš paprastų dalykų sukurti kažką nepaprasto“. 
Kuruojanti mokytoja Dijana Ušinskaitė

Menas padėjo į pamokas pažvelgti kitaip 
„Mokytojų klasėje“ buvo pasitelktos vaizduojamojo meno galimybės, meno 
kūriniai ir menininkai, kaip kūrybiško mąstymo atspirtis, kaip galimybė visai 
kitu aspektu pažvelgti į mokomuosius dalykus. Buvo išskleistas suvokimas, 
kad meno kūriniai, fotografijos gali būti puikus kritinio mąstymo, kūrybinio 
rašymo ir kalbėjimo įgūdžių lavinimo šaltinis. 

Siekiant efektyvios bendradarbiavimo ir dalijimosi atmosferos mokykloje sukūri-
mo, praktinės meninės veiklos turėjo ir tam tikrą atpalaiduojantį terapinį poveikį. 
Kaip vieną labiausiai įstrigusių mokytojų susitikimų su praktike D. Ušinskaitė pa-
minėjo tą kartą, kai praktikė atsivežė daug garsių paveikslų reprodukcijų. 

Aptariant paveikslus pastebėta daugybė būdų, kaip galima juos naudoti pa-
mokų metu – nuo istorijos iki matematikos. Pavyzdžiui, iššūkis matematikos 
pamokoje būtų suskaičiuoti Vincento Van Gogh‘o „Saulėgrąžų“ žiedlapius. 
Tačiau paveikslai matematikos mokytojams gali pasitarnauti ne tik skaičiuo-
jant elementus juose – pasirodo vien formali plastinio lygmens analizė gali 
padėti nagrinėjant ne vieną temą: atpažįstant įvairias geometrines formas, 
apskaičiuojant atstumus ar kampus, taip pat galima formuoti užduotis skai-
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čiuojant paveikslų kainas. O istorijos mokytojams informacijos šaltiniu tampa 
paveikslo siužetas – vaizduojamas laikotarpis, žmonės. 

„Kiek pamenu, visų dalykų mokytojai rado, kaip galima pamokoje pritaikyti 
paveikslus“, – prisiminė kuruojanti mokytoja. Šis pavyzdys rodo, kad kuo gi-
liau mokytojas domisi kultūra, meno pasauliu – tuo labiau jis gali praturtinti 
ir savo pamokas. 

Paskutinė „Mokytojų klasės“ sesija vyko už mokyklos ribų – mokytojai važia-
vo į Šiaulius, lankėsi istorinėje Chaimo Frenkelio viloje, vėliau Šiaulių dailės 
galerijoje, kur išklausė garsaus menotyrininko, meno teoretiko Virginijaus 
Kinčinaičio paskaitą apie tai, kaip suprasti šiuolaikinį meną. Taip pat jie ste-
bėjo garsaus iš Šiaulių kilusio akordeonisto Martyno Levickio vedamą užsiė-
mimą vaikams, apsilankė šokolado fabrike – visa ta ne tik malonūs įspūdžiai, 
bet ir žinios, idėjos, praturtinančios mokytojus. 

Kartu ieškojo tarpdalykinių sąsajų
„Mokytojų klasės“ susitikimuose buvo paliestos kiekvieno mokytojo einamos 
temos, buvo kuriamos kūrybinės idėjos, kaip dėstyti įvairias temas, o skati-
nant mokytojus dirbti komandomis ieškota tarpdalykinių sąsajų. Daugybę 
idėjų mokytojams pažėrė net toks elementarus užsiėmimas, kurio metu 
mokytojai ant lapų surašė savo disciplinų temas, vėliau šalia kolegos rašė 
savo pasiūlymus, kaip tas temas būtų galima išdėstyti kartu, integruotose 
pamokose.

Pasak kuruojančios mokytojos, vienas didžiausių „Mokytojų klasės“ pasieki-
mų – „atrasti“ mokytojų kolektyvo nariai. Ir prieš projektą mokyklos kolekty-
vas buvo draugiškas, prireikus pagalbos kreipdavosi vieni į kitus, bet buvo 
juntama šiokia tokia atskirtis tarp pradinukų ir vyresnių klasių mokytojų. 
Tam įtakos turėjo daugiausia fizinės aplinkybės, mat jie „gyvena“ skirtin-
guose korpusuose. 

„Norėjosi vieniems kitus atrasti. Aš pati atradau koleges, vienos pas kitas užsukame, pasikalba-
me. Pavyzdžiui, šiemet dalykininkai vedė pamokas pradinukams. Įsivaizduojate, koks įspūdis 
vaikams – jie atėjo į mūsų korpusą, jiems buvo vedamos visai kitokios pamokos. Svarbu vien tai, 
kad reikėjo eiti į kitą klasę, kur juos pasitiko kita mokytoja“. Kuruojanti mokytoja Dijana Ušinskaitė
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Mokytojai kaip ugdymo kūrėjai 
„Svarbu, kad mokytojai suprastų, jog jie patys yra kūrybos šaltinis, kad viskas 
priklauso nuo jų, o ne nuo atvažiuojančių į mokyklą kūrėjų“, – mintimis dali-
josi E. Šimkienė. Pasak kuriančios praktikės, „Mokytojų klasės“ dalyviai atrado 
savyje daugiau gebėjimo bendrauti tarpusavyje, ieškoti naujų dalykų kartu. 

„Ieškodamas vienas randi mažiau variantų, kartu su kolega – visą gniūžtę. Svarbu atvira, pati save 
maitinanti bendruomenė – išbandanti idėjas, kurianti naujas“. Kurianti praktikė Ernesta Šimkienė

„Mokytojų klasės“ veiklose buvo stengiamasi į visus procesus kuo labiau 
įtraukti pačius mokytojus – per užsiėmimus jie dalijosi idėjomis, išbandė 
įvairias grupinio darbo formas, generavo kūrybiškus metodus, juos taikė, o 
vėliau aptarė jų efektyvumą. 

Galima pastebėti, kad mokytojų įgalinimas patiems kurti kūrybiškus meto-
dus lemia tai, kad jie kuriami atsižvelgiant į esamą poreikį, lengviau adaptuo-
jami. Svarbi ir kuriančios praktikės pasirinkta darbo taktika. 

„Esu pakankamai rami – atėjusi nepadarau chaoso. Man svarbu įtikinti per pavyzdžius, per 
gilesnius apmąstymus, bendražmogiškus dalykus prieiti prie to, kaip jie veikia kaip mokytojai. 
Niekada nesistengiu užgožti jų kaip mokytojų, mano didžiausias noras – paskatinti, inspiruoti 
juos.“ Kurianti praktikė Ernesta Šimkienė 

Sesijose tyrinėdami tarpdalykinę integraciją mokytojai vėl atrado vieni kitus, 
jau vien kaip profesionalus, kurių dalykinės žinios siejasi ir taip randama gali-
mybių įdomiau, aiškiau paaiškinti dėstomą medžiagą mokiniams. 

Baigiantis „Mokytojų klasei“ buvo užsibrėžta naujais mokslo metais regulia-
riai rengti integruotas pamokas. D. Ušinskaitės teigimu, šį mokytojų pasiry-
žimą pradžioje sumažino pratęstas „Kūrybinių partnerysčių“ projektas, kuria-
me taip pat kuriamos integruotos pamokos. „Norint paruošti gerą integruotą 
pamoką reikia tikrai nemažai laiko, mokytojai tiek daug jo tiesiog neturi“, – 
kodėl užtenka vieno projekto veiklų, paaiškino D. Ušinskaitė. 

„Manau, kad pokytis pirmiausia turi vykti aukštesnėse instancijose. Mes, mo-
kytojai, esame įsprausti į rėmus. Lankiausi Švedijoje – ten nėra baisių egza-
minų, visi pasitikrina patys. Pas mus ypač sunku dalykininkams, jie nuolat turi 
mąstyti, ką parodys per egzaminus“, –veiksnius, neleidžiančius mokytojams 
pasinerti į kūrybiško mokymo tyrinėjimą ir taikymą savo pamokose, vardijo 
kuruojanti mokytoja. 

E. Šimkienės nuomone, mokytojų Prokrusto lova iš tiesų yra ankšta, bet jie 
visada gali šį tą padaryti. 

„Suprantu, kad mokytojams sunku, struktūra tikrai kieta, bet kartais jie patys įstringa tose sche-
mose. Galimybė visada yra – svarbu jos ieškoti“. Kurianti praktikė Ernesta Šimkienė 
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„esu – Mokytojas:  
kūrybingas, drąsus, įtaigus“

Raseinių Šaltinio progimnazija

Programa: Pokyčių mokyklos 2013–2014 m.m.
Kūrybos agentas: Egidijus Kabošis, fotografas. 
Kurianti praktikė: Vida Lipskytė, režisierė.
Kuruojanti mokytoja: Jolanta Stankaitienė, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 

Kūrybingumas kaip vaistas nuo „perdegimo“
Raseinių Šaltinio mokykloje kūrybos agentu buvo antrus metus „Kūrybinių 
partnerysčių“ projekte dirbantis fotografas Egidijus Kabošis. Antri metai pro-
jekte reiškė, kad kūrėjas jau buvo pasisėmęs patirties, susipažinęs su moky-
klos gyvenimu. E. Kabošiui jau buvo aišku, kad reikia dirbti ne su mokiniais, 
o su mokytojais. 

Kaip vieną svarbiausių sąlygų sėkmingai dalyvauti projekte kūrybos agentas 
minėjo pasiryžimą mokytis – atrodė, kad to „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 
mokytojai turėjo, tad ir buvo nusibrėžti kontūrai mokytojų tobulėjimo pro-
jektui. Mokykla taip pat buvo susipažinusi su „Kūrybinėmis partnerystėmis“ 
– dalyvavusi mažesnės apimties programoje „Tyrinėjančios mokyklos“, moky-
tojai jau buvo susidarę nuomonę apie kūrybišką mokymąsi.

Tokiame fone skleidėsi tų metų kūrybiško mokymosi projektai. Vienam iš 
jų, subūrusiam 15–20 mokytojų grupę, vadovavo teatro pedagogė Vida 
Lipskytė. Tyrinėjimo sritimi buvo apsibrėžtas mokytojų asmeninės kūrybinės 
erdvės praplėtimas, kad jie savarankiškai galėtų eksperimentuoti ir būtų drą-
sūs, smalsūs, bendradarbiaujantys.

Projekte dalyvavo mokytojai, aštuntų klasių auklėtojai ir 8d klasės mokiniai. E. 
Kabošis ir V. Lipskytė pakaitomis vedė sesijas. Kūrėjai džiaugėsi, kad mokytojai 
projekto metu dirbo nesižvalgydami į laikrodžius, buvo matyti, kad jie nori įdo-
mių veiklų, naujovių. Sutariama, kad projektas buvo vienijantis veiksnys – ko-
lektyvas tapo atviresnis ir draugiškesnis, sustiprėjo poreikis būti kartu. Išsivystė 

aštrios ir atviros diskusijos mokytojų „perdegimo“, ribotumo tema. Mokytojai 
dalijosi, kaip ir kokius metodus taikė pamokose, atliko jų poveikio analizę. Imta 
vertinti refleksija, į ją nebežiūrima kaip į kančią. Kaip svarbiausias tų metų pa-
siekimas įvardijamas mokytojų kolektyvo vieningumo sustiprėjimas.

Neformaliai bendravo ir dirbo be hierarchijos
Kūrybos agentas teigė, kad mūsų šalies mokyklose bendravimo kultūros dar 
stokojama, o tokioje didelėje mokykloje, kaip Raseiniuose, natūraliai atitols-
tama, buriamasi į mažas grupeles pagal metodinius kabinetus. 

Kuruojanti mokytoja taip pat pripažino, kad nors mokytojai ir pažįsta vie-
ni kitus, ilgus metus dirba kartu, ilgainiui atitolstama, paskęstama darbuo-
se, neberandama laiko susitikti. Nemažai mokytojų dirba keliose mokyklo-
se. J. Stankaitienė kaip vieną iš 
nutolimo priežasčių įvardijo ir 
elektroninio dienyno atsiradi-
mą – mokytojų nuomone, dėl 
jo ilgainiui ištuštėjo erdvus mo-
kytojų kambarys. Jame ir būrėsi 
projekto dalyviai. 

Iš pradžių buvo planuota susi-
tikimus vesti vis kitoje erdvėje, 
bet galiausiai įsikurta mokytojų 
kambaryje. „Pasiruošdavome ar-
batos, sėsdavome, kas kur nori-
me, ir bendraudavome. Tvyrojo 
labai šilta aplinka“, – sakė J. 
Stankaitienė. Buvo numatytas 
nekintantis grafikas – kas antrą 
antradienį. Susitikimai prasi-
dėdavo nuo aktyvaus apšilimo 
pratimo, projektui įsibėgėjus 
juos pateikdavo patys mokyto-
jai. Vėliau pedagogai pasakoda-
vo, su kuo susidūrė per praėju-
sias dvi savaites, iš to vystydavo-
si diskusija.
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„Pats dirbu mokytoju, tad labai gerai suprantu kolegas – šis darbas tikrai išsunkia jėgas. Jei reikia 
kažką įrodinėti kolegoms, mokiniams, ir jei nėra bendravimo erdvės – tai tiesiog žudo mokyklos 
gyvybingumą. Tuomet ji tampa tokia institucija, kur susirenka svetimi vaikai, svetimi mokytojai 
– išdėsto, ką reikia, ir išsiskirsto“. Kūrybos agentas Egdijus Kabošis 

„Mano tikslas, kad mokytojas pražystų. Kad atsivertų kaip įvairiapusė asme-
nybė“, –apie tai, kas jai buvo svarbiausia dirbant su mokytojais, pasakojo 
V.  Lipskytė. Teatro pedagogei rūpėjo paskatinti mokytojus atsikratyti baimių, 
atsiverti, išlaisvėti, tapti drąsesniems. 

Per sesijas kurianti praktikė V. Lipskytė vedė vaidmenų žaidimus, sociometrijos 
pratimus, per kuriuos mokytojai galėjo pažinti save, išlaisvėti. O kūrybos agentas 
E. Kabošis stengėsi, kad mokytojų klubas įgautų neformalaus sambūrio forma-
tą, kur būtų gvildenamos ne tik mokyklos, bet ir Lietuvos švietimo problemos. 
„Tai dalykai, kurie mokytojams labai rūpi, bet nesugalvojama apie juos kalbėti. 
Norėjosi sukurti tokį formatą, kurį jie galėtų tęsti mums išvažiavus. Buvom suma-
nę, kad susirinkimų moderatoriai turi keistis“, – sakė kūrybos agentas.

„Didysis darbas buvo žmogiško ryšio tarp mokytojų atkūrimas. Kai išvystai gilų pokalbį, supranti, 
kad žmogus mokykloje jaučiasi gana vienišas. Tai ne tik apie Raseinius – tai apie visas mokyklas. 
Jei nėra bendruomenės – nėra su kuo galėtum kalbėtis, pasidalyti, gauti pagalbos. Labai svarbu, 
kad mokytojai suprastų, jog jie nėra vieni, kad jie gali padrąsinti, palaikyti vieni kitus“. Kūrybos 
agentas Egidijus Kabošis

Kūrybos agentas atkreipė dėmesį į tai, kad mokytojų laikas yra nepaprastai 
brangus, ypač kai kalbama apie dirbančiuosius keliose mokyklose, tad kūrė-
jai jautėsi įsipareigoję, kad mokytojai justų susirinkimų prasmę, entuziazmą 
dalyvauti. Anot agento, labai pasisekė projekto gretose turėti V. Lipskytę – 
atvirai savo pastabas išsakanti, žodžių į „vatą nevyniojanti“ kurianti praktikė 
patiko mokytojams. 

„Susitikimuose visi išsakydavo savo skaudulius, Vida juos interpretuodavo, perleisdavo per save. 
Ji kartais pasakydavo ir žiaurių frazių, kurios konservatyviam rate nebūtų reiškiamos. Tai buvo 
nepaprastai vertingi nemokami psichoterapijos kursai“. Kuruojanti mokytoja Jolanta Stankaitienė

„Sėdi į ratą, pasidedi telefoną ir sakai, kad skirsi laiko tiek, kiek reikia. Vida pasi-
telkė psichoteatro veiklas, kad galėtume dirbti be kaukių, socialinių vaidme-
nų, hierarchijos, apsimetimo – to, ką sunku įveikti grupėse. Tai buvo nuskam-
bėję ir refleksijos metu: „Buvo smagu dirbti be hierarchijos“. Tas atvirumas ir 
yra pamatinis dalykas“, – sakė E. Kabošis. 

Siekė pažadinti mokytoją kaip asmenybę
Projekte dalyvavę kūrėjai pastebi, kad mokytojai jau yra įpratę dalyvauti se-
minaruose. „Kūrybinių partnerysčių“ susitikimai nė kiek į juos nepanašūs – 
čia negali būti vien klausytojas. 
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„Iš pradžių jautėsi šioks toks nejaukumas, ne paskaitos, ne seminaras – reikia išeiti iš kom-
forto zonos, aktyviai dalyvauti. Tačiau charizmatiškoji Vida privertė mus aktyviai dalyvauti, 
vaidinti, įsikūnyti į roles. Visi mokytojai virš 40-ies, gal esame kiek ir sustabarėję“. Kuruojanti 
mokytoja Jolanta Stankaitienė 

Kurianti praktikė savo ruožtu pastebėjo, kad teko dirbti su įdomiais žmonė-
mis, bet ji taip pat atkreipė dėmesį, kad mokytojai labai ryškiai atskiria gyve-
nimą ir darbą. 

„Man buvo svarbu pažadinti mokytoją kaip žmogų, asmenybę. Su savo pomėgiais ir keistu-
mais. Bandėme prisiminti savo pačių mokytojus ir iš tiesų – visi prisiminė kažkuo išsiskirian-
čius mokytojus“. Kurianti praktikė Vida Lipskytė. 

Nuo nebylaus „Auksinės žuvelės“ vaidinimo iki lygiai taip pat nebyliai jojan-
čios karalienės vaizdavimo (į kalną, nuo kalno, per lietų ir t. t.) mokytojai buvo 
kviečiami dalyvauti žaidimuose, kuriuose reikėjo ne jų profesinių, bet žmo-
giškųjų savybių. Taip pat atlikti įvairūs simuliaciniai pratimai, pavyzdžiui, pra-
šoma įsivaizduoti miestelį be pinigų ir klausiama „Ką tu jame veiktum?“. Visi 
šie pratimai priminė, kad mokytojas taip pat yra žmogus, kad jis gali klysti, 
gali juoktis, jaustis nejaukiai. 

„Mokytojai dažnai sakydavo, kad daugiau nieko nemoka, ypač vyresnieji. Jie 
neįsivaizduoja savęs, darančių ką kitą. Mūsų veiklų tikslas buvo ne pamiršti 
mokytojavimą, o priminti, kad mokytojavimas gali būti įdomus. Vaikas visai 
kitaip priima mokytoją, kuris yra žmogiškas. Pedagogai bijo, kad atsivėrę, 
atskleidę savo asmenybę nebesuvaldys vaikų. Net bandėme simuliuoti pa-

mokas – stebėti, kaip atrodome iš šono, kai graužiame telefono į šalį nepa-
dedantį vaiką, ir kaip, kai į jį kreipiamės būdami asmeniški. Bet mokytojai 
sunkiai ryžtasi nagrinėti konkrečias situacijas. Yra baimė klysti, baimė dėl to, 
ką pagalvos kiti – įpročiai taip greitai nesikeičia, tam reikia bent kelių metų“, 
– pasakojo V. Lipskytė ir  čia pat pasidžiaugė, kad projekto veiklose mokytojai 
dalyvavo tikrai noriai, neskaičiavo laiko.

Teatrinės veiklos pedagogams leido pažvelgti į save ir kolegas be profesi-
onalų kaukės – grupinės veiklos tvirtino bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. Projekte dalyvavusių kūrėjų moderuojamos veiklos nebuvo sutelk-
tos tik į mokytojų vidujybę – buvo projektuojamos įvairios situacijos, kuriose 
sudarytos sąlygos į aplinką pažvelgti mokinių akimis, patirti įvairias mokytojo 
ir mokinio santykio galimybes. 

„Simuliavome pamokas, realias situacijas. Tokiu būdu patys galėjome pamatyti abi puses. 
Vaidinama klasė: vieni yra mokiniai, o kiti mokytojai, atliekamos įvairios užduotys. Pavyzdžiui, 
„mokytojas“ bando priversti mokinius užsirašyti pratimą, kai jie nesugeba jo niekaip išgirsti. 
Vaidiname ir ieškome variantų, kaip mokytojas galėtų savo užduotį atlikti kuo efektyviau“. 
Kurianti praktikė Vida Lipskytė

Svarstyta ir mokytojų pomėgių integravimo į pamokas galimybė:  „Kalbėjome 
apie tai, kad jei kas nors mėgsta megzti, galbūt tuo galima pasinaudoti pa-
mokoje. Arba, kaip būnant žveju, galima tai panaudoti fizikoje, pavyzdžiui, 
traukiu žuvį, susiduriu su pasipriešinimo jėga“, – pavyzdžius bėrė kurianti 
praktikė. 

Kuruojanti mokytoja tvirtino, kad tokie užsiėmimai padėjo mokytojams labai 
vaizdžiai pamatyti, kaip svarbu gebėti kalbėti mokinių kalba, priartinti moky-
mosi kontekstą prie jų išsilavinimo, patirties, kad nereikia bijoti žinių perduoti 
per savo patirtis, atsiverti. Tai buvo tarsi raudona gija per visus mokytojų susi-
tikimus – tai, kad vaikai turi kažką žinoti apie mokytojus. 

„Mokiniai visai kitaip jaučiasi, kai mokytojai mokymosi procese dalyvauja kaip partneriai“. 
Kuruojanti mokytoja Jolanta Stankaitienė

Pasak J. Stankaitienės, mokyklos mokytojai kol kas daugiau domisi į žinių pa-
tikrinimą nukreipta refleksija, bet „Kūrybinės partnerystės“ labiau akcentavo 
mokinių jausminės būklės pažinimą. „To projekto metu kažkas įkalė į galvą, kad 
mokaisi gerai, kai jautiesi gerai. Mokinio emocijos nėra pašalinis dalykas“. Kita 
vertus, refleksijos tradicija turi prigyti, reikia išsiugdyti reflektavimo įgūdžius.  
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Demokratiškos mokyklos pamatas – drąsa
Kuruojanti mokytoja sakė pastebinti, kad projekte dalyvavę mokytojai tapo 
laisvesni. Anot mokytojos, apibendrinant visas patirtis „Kūrybinėse partne-
rystėse“, galima sakyti, kad keitėsi požiūris į integruotas pamokas, į mokytojo 
vaidmenį pamokose, padidėjo drąsa su kitais dalytis savo patirtimi. 

„Mąstau, kokia buvau. Buvau didžiąją dalį paskaitos skaitytoja, dabar esu 
daugiau patarėja, diskusijos vadovė. Pamokos metu su mokiniais bandome 
išgvildenti kelias nuomones, bet visada prašau motyvuoti. Dirbant kūrybiš-
kai mokytojui reikia pasiruošti, kad pamoka nebūtų chaosas, kad ji būtų mo-
tyvuota, o atsiradęs chaosas būtų pakreipiamas tinkama linkme“, – kalbėjo 
J. Stankaitienė. 

„Dažnai išsikertame kelią ir juo einame, neturime kantrybės keistis. Įpročio formavimasis užima 
laiko. Be to, kitokia pamoka, natūralu, kurį laiką vyks neorganizuotai, ji gali išmušti iš vėžių ir 
vaikus, ir mokytojas. Dažnai tame procese ir palūžtama. Pokyčiui mokyklose reikia labai geros 
dirvos. Motyvuota turi būti visa mokykla.“ Kurianti praktikė Vida Lipskytė 

E. Kabošis priminė, kad mokytojai turi labai daug žinių, būna, kad įvairių kū-
rybiškų metodų žino daugiau už į mokyklas ateinančius kūrėjus: išėjimas iš 
klasės, „patriukšmavimas“ – visa tai jų pačių gali būti kažkada atsinešta į mo-
kyklą. Iliustruodamas šią mintį jis citavo vieną iš mokytojų atsiliepimų apie 
projektą, nurodantį, kad „Kūrybinės partnerystės“ pagrindė, „legalizavo“ kai 
kuriuos jau išbandytus, bet neprigijusius dalykus. 

„Projekto galia – mokytojų padrąsinimas ir įgalinimas visa tai daryti praktiš-
kai“, – sakė kūrybos agentas. Jo nuomone, iš pokalbių su pedagogais ryškėja 
supratimas, kad jei būtų pakankamai drąsūs – patys mokytojai kurtų kitokią, 
demokratiškesnę mokyklą.
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