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Įvadas 

 

Valstybės lygyje pripaţintas poreikis keisti ugdymą mokykloje taip, kad jis atlieptų 

naujus ekonominius, socialinius, kultūrinius, technologinius iššūkius ir padėtų kurti 

 dinamišką, inovatyvią, konkurencingą ekonomiką bei kūrybingą, pilietišką, daugiakultūrę 

galimybių visuomenę. Sutariama, kad pagrindiniu švietimo uţdaviniu tampa kompetencijų, 

tai yra gebėjimų, ţinių ir nuostatų visumos, būtinos tam tikroms veikloms ar uţduotims 

atlikti, ugdymas. Kūrybiškumas kaip gebėjimas stebėtis, abejoti, kritiškai mąstyti, ieškoti 

sąsajų ir spręsti problemas kuriant naujoves yra viena pamatinių bendrųjų kompetencijų, 

lemianti sėkmingą asmens veiklą šiuolaikinėje dinamiškoje visuomenėje ir sėkmingą 

visuomenės raidą.  

Deja, šiandien bendrojo lavinimo mokykla didţiąją dalį kūrybingumo ugdymo 

uţdavinių yra įpratusi perleisti neformaliojo ugdymo sistemai – menų mokykloms bei 

įvairiems būreliams ir klubams, tačiau juos lanko ne daugiau kaip 30 proc. visų mokinių, 

daţniausiai – labiau savimi pasitikintys, verţlesni ir rūpestingesnių tėvų vaikai. Taigi, 

kūrybingumo ugdymas yra nevisuotinis ir netolygus. Kūrybingumo ugdymo situaciją 

blogina ir tai, kad mokytojai nepakankamai pasirengę dirbti kūrybingai ir skatinti mokinių 

kūrybingumą – mokytojus (išskyrus menų ir pradinio ugdymo) rengiančiose aukštosiose 

mokyklose trūksta specialių kūrybingumo ugdymo strategijoms mokyti skirtų kursų ir 

seminarų, stinga metodinės ir mokomosios medţiagos mokinių kūrybingumo ugdymui.  

Taigi, yra akivaizdus nacionalinio masto kūrybingumo ugdymo programų poreikis. 

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama geriau suvokti kūrybingumo ugdymo situaciją ir 

rasti galimus problemų sprendimo būdus, inicijavo Kūrybingumo ugdymo projekto 

gamlimybių studijos parengimą bei pavedė šį uţdavinį Ugdymo plėtotės centrui, kuris savo 

ruoţtu šiam darbui subūrė ekspertų darbo grupę.  

Šios galimybių studijos tikslas – detaliai išananlizuoti Lietuvos ugdymo esamą 

situaciją ir su kūrybiškumu susijusius visuomenės poreikius, įvertinti atitinkamą tarptautinę 

gerąją patirtį bei pateikti rekomendacijas dėl nacionalinio masto kūrybiškumo ugdymo 

plėtros iniciatyvos. 



 

 

1. Tyrimų, susijusių su kūrybingumo kompetencija, kūrybingumo 

poreikiu ir kultūros bei meno vaidmeniu kūrybingumo ugdyme, 

apžvalga 

 

Šiame skyriuje pateikiamos aktualių Europos lygmens tyrimų santraukos, išryškinant 

sąryšius tarp šiuolaikinių socialinių, ekonominių iššūkių, poreikio ugdyti kūrybingumą ir 

kultūros bei kūrybinio sektoriaus vadimens. 

1.1 Socialinė įtrauktis ir švietimas (Inclusion and education in European 

countries, 2009) 

 

Dešimtyje ES šalių
1
 vykdytas tyrimas parodė, kad ankstyvas pasitraukimas iš 

mokyklos yra tampriai susijęs, be kita ko, su motyvacijos praradimu (Muskens 2009 a, p.2) 

ir ţema šeimos socio-ekonomine padėtimi (pvz. išsilavinimo ir kultūrinio kapitalo 

stokojančios šeimos, migrantų, pabėgėlių ar etninių maţumų, ypatingai romų, šeimos) 

(Muskens 2009 b, p.33).  

Vienas iš būdų, kaip padėti maţumų vaikams – tarpkultūrinis švietimas – 

antidiskriminacinės priemonės, mišrių mokyklų skatinimas, tarpkultūrinis ugdymo turinys 

ir veiklos ir kt. priemonės. Tarpkultūrinis švietimas nukreiptas tiek į maţumų vaikus, tiek ir 

į daugumos vaikus. Siekiama, kad jie dalintųsi bendra kultūra, tuo pačiu gerbdami vieni 

kitų kultūrinę tapatybę (Muskens 2009 a, p.2). 

Tyrime taip pat nagrinėjama patyčių problema (Muskens 2009 b, p.64). Nurodoma į 

kitą tyrimą, kuris parodė, jog vaikai iš ţemesnių socio-ekonominių sluoksnių daţniau 

tampa patyčių aukomis ir kad visuomenėms, kurios pasiţymi didesne ekonomine nelygybe, 

būdingas didesnis patyčių paplitimas ir stipresnė „socialinė patyčių skalė” (Due, et al., 

2009, pp. 912-913). 

Tyrime pateikiama pavyzdţių kaip netradiciniai ugdymo metodai gali padėti spręsti 

aukščiau minėtas problemas, pvz. Emmahuset mokykloje Gioteborge imigrantų ir kitų 

„probleminių” mokinių ugdymui taikomas „ţaismingo mokymosi” modelis, kuris sieja 

ţinias su vaikų asmeninėmis aplinkybėmis ir poreikiais. Mokiniai čia mokosi matematikos 

ir kalbų kepdami, ţaisdami ar verdami karoliukus. Tokio metodo esmė – mokytis darant, 

stimuliuoti vaikų domėjimąsi ir smalsumą bei pasinaudoti jų kasdieninėmis patirtimis – 

pastatyti vaikus dėmesio centre ir pasinaudoti jų noru ko nors išmokti kaip pagrindiniu 

motyvuojančiu faktoriumi (Muskens 2009 b, p.48). 

                                                           
1
 Lietuvoje tyrimas nebuvo vykdomas 



 

 

Kultūros indėlis į vietinę ir regioninę plėtrą (Contribution of culture to local and 

regional development - Evidence from the Structural Funds. Final Report. September, 

2010. Centre for Strategy & Evaluation Services, ERICarts.) 

Studijos bendrasis tikslas – įvertinti į kultūrą nukreiptų intervencijų poveikį 

regioninės plėtros procesams. Analizuojami konkretūs atvejai, kaip kultūrinės programos ir 

projektai, kuriems buvo skirta ES Struktūrinių fondų parama 2000-2006 ir 2007-2013 m. 

laikotarpiais, prisidėjo prie ekonominės ir socialinės plėtros regioniniame ir vietos 

lygmenyse. 

Tarp kitų studijos išvadų yra šios: 

 Kultūrinė veikla yra kūrybinės ekonomikos šerdis. Kultūrinė veikla daro tiesioginį 

ekonominį poveikį ne tik per pajamų generavimą ir ţmonių įdarbinimą menuose ir paveldo 

vietose, bet ir per įvairialypį indėlį į plačiau suvokiamas kūrybines industrijas – turinio, 

įkvėpimo, gebėjimų, ţinių, intelektinio kapitalo ir apmokytų darbuotojų forma. 

 Kultūrinis ir kūrybinis sektoriai yra reikšmingi ir augantys greičiau nei bendrai 

ekonomika. Kai kuriuose dinamiškesniuose miestuose ir regionuose Europoje kūrybiniai 

sektoriai vietinėje ekonomikoje jau sudaro apie 10 procentų. 

 Nors didţioji dalis kūrybinio sektoriaus veiklos koncentruojasi miestuose, 

intervencijos į kultūrą neturėtų apsiriboti miestais, o galėtų būti plačiau taikomos visuose 

Europos regionuose. 

 Intervencijos į kultūrą ne tik daro Europą ir jos regionus patrauklesnėmis vietomis 

investavimui ir darbui (ES SF pirmasis uţdavinys), bet ir prisideda prie kitų dviejų ES 

uţdavinių – „ţinios ir inovacijos plėtrai“ bei „daugiau ir geresnių darbo vietų“, t.y. 

kultūriniai projektai yra pajėgūs ne tik pagerinti struktūrines sąlygas atsiliekančiuose 

regionuose, bet ir tiesiogiai prisidėti prie konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo. 

 Kultūros, kaip komunikacijos instrumento, vaidmuo darosi vis reikšmingesnis. 

Kultūra jau dabar stimuliuoja kūrybines aplikacijas IT sektoriuje, tiekdama skaitmeninį 

turinį. Kultūros formų gebėjimas skatinti debatus, kurti įvairias perspektyvas, padėti 

suprasti ir statyti tiltus bei išreikšti mūsų pamatines vertybes ateityje gali tapti vis 

reikšmingesni. 

 Kultūra neša didelį indėlį į visuomenės gerovę ir socialinio kapitalo plėtrą bei 

palaikymą. 

 

Studijoje konstatuojama, kad paskutiniais metais išaugo kultūros institucijų ir 

švietimo bendradarbiavimas – įvairaus pobūdţio parama skiriama tam, kad padaryti 

mokymąsi labiau betarpišku ir stimuliuojančiu. Analizuojama kaip „kūrybinės 



 

 

partnerystės“, kuriose kultūros organizacijos veikia bendrai su švietimo institucijomis, o 

taip pat su tyrimų centrais, verslo įmonėmis ir viešojo administravimo institucijomis, 

skatina kūrybiškumą ir inovaciją bei geresnį įgūdţių atitikimą darbo rinkai. 

 

Kultūra grindţiamų projektų socialinis poveikis pasireiškia kaip: 

 darbo vietų kūrimas; 

 mokymas; 

 gebėjimai ir kompetencijos (Kultūrinė veikla naudojama siekiant įtraukti sunkiai 

pasiekiamas visuomenės grupes. Kultūra paremtas mokymas naudoja kitokias 

komunikacijos formas nei įprastas mokymas, todėl jis daţnai yra efektyvus gerinant 

pagrindinius kalbinius, bendravimo ir organizacinius gebėjimus, net ir tais atvejais, kai kiti 

metodai būna nesėkmingi); 

 socialinė įtrauktis;  

 socialinio kapitalo kūrimas. 

 

Studijoje aptariama kaip kultūra pasitarnauja Europa 2020 strategijai, kuri numato 

sumanų (smart), darnų (sustainable) ir įtraukų (inclusive) augimą, siekiant sėkmingai išeiti 

iš dabartinių ekonominių sunkumų ir sutikti naujus iššūkius, kurių galima tikėtis kitame 

dešimtmetyje.  

Kūrybinis sektorius, kaip ţiniomis ir inovacijos grindţiamos ekonomikos dalis, 

tikėtina vis labiau prisidės prie sumanaus augimo. Patirtis rodo, kad kultūra skatina 

skaitmeninę plėtrą ir vaidina ypatingą vaidmenį įtraukdama jaunus ţmones, taip 

palengvindama jų įėjimą į darbo rinką. Kūrybinis sektorius taip pat gali prisidėti prie to, 

kad inovatyvios idėjos būtų paverstos paslaugomis ir produktais, kurie savo ruoţtu didintų 

augimą ir kurtų darbo vietas.  

Kultūros sektoriaus potencialas skatinti įtraukų augimą slypi didesniame nei 

vidutiniškai indėlyje į darbo vietų kūrimą, bei įvairiuose būduose, kuriais gali būti ugdomi 

įgūdţiai, įgalinimai ţmonės ir stiprinamas jų pasitikėjimas bei savigarba, didinamas 

dalyvavimas darbo rinkoje ir skatinama socialinė įtrauktis. 

Kultūros sektoriaus indėlis į darnaus augimo skatinimą yra ne toks akivaizdus, tačiau 

reikšmingas. Kultūros produkcija yra santykinai ţalesnė nei kitų ūkio šakų. Kultūrinės 

veiklos generuoja didesnę pridėtinę vertę ir tai yra svarbu vietinei ekonomikai. Kultūrinis 

sektorius naudoja palyginus maţai gamtinių išteklių, be to tikėtina, kad ūkio diversifikacija, 

susijusi su kūrybinio sektoriaus augimu, sąlygos maţiau intensyvų išteklių naudojimą. 



 

 

 

1.2 Kultūros poveikis kūrybiškumui (Impact of culture on creativity. A Study 

prepared for the European Commission, Directorate-General for Education and 

Culture. June, 2009, KEA European Affairs.) 

 

Kultūra yra bendroji ţmonijos ir jos kūrybiškumo išraiška. Kultūra yra susijusi su 

prasme, ţinojimu, talentu, industrijomis, civilizacija ir vertybėmis. Studijos tikslas – 

suteikti geresnį supratimą apie tai, kaip kultūra įtakoja kūrybiškumą, suprantamą kaip 

ekonominės ir socialinės inovacijos variklį. 

Studijoje naudojamas konceptas „kultūra grindţiamas kūrybiškumas“ (culture-based 

creativity), kuris suprantamas kaip kylantis iš meninės ir kultūrinės produkcijos arba veiklų, 

kurios skatina inovaciją, bei apima daugiau nei meninius pasiekimus ar „kūrybinį turinį“, 

tiekiamą per internetą, kompiuterius ir elektroninius prietaisus. 

Kultūra grindţiamas kūrybiškumas yra susijęs su ţmonių, ypatingai menininkų, 

gebėjimu mąstyti vaizdingai (kūrybiškai) ar metaforiškai, abejoti visuotinai suprantamais 

dalykais, ir pasitelkti komunikacijai simbolių ir emocijų kalbą. Jis geba lauţyti 

nusistovėjusius socialinius papročius ir praktiką, įprastą mąstymo būdą, atverti galimybes 

kurti naujas vizijas, idėjas ar produktus. 

Tam, kad atsirastų kultūra grindţiamas kūrybiškumas, reikalinga: 

 Asmeniniai gebėjimai (gebėjimas mąstyti plačiai (tinking laterally), nelinijiniu / 

neįprastu bet praktišku būdu (non-linear), vaizduotė) 

 Techniniai įgūdţiai (daţnai – meniniai įgūdţiai ar amatas) 

 Socialinė aplinka (socialinis kontekstas visų pirma – švietimas ir mokymasis, kurie 

skatina ir vertina kūrybiškumą, bei ekonomika, kuri investuoja į kultūrą ir kultūra 

grindţiamą kūrybiškumą). 



 

 

Schema. Kultūra grindţiamo kūrybiškumo elementai 

 

 

Studija parodo, kokį kultūra daro poveikį naujų produktų ir paslaugų kūrimui, 

technologinių inovacijų skatinimui, tyrimų stimuliavimui, ţmogiškųjų išteklių 

optimizavimui, verčių brendingui ir komunikavimui, ţmonių įkvėpimui mokytis ir 

bendruomenių stiprinimui. 

Kultūra grindţiamas kūrybiškumas yra esminė post-industrinės ekonomikos ypatybė. 

Įmonei, tam kad ji išliktų konkurencinga, reikalinga daugiau nei efektyvus gamybos 

procesas, kaštų valdymas ir gera technologinė bazė. Jai taip pat reikia turėti stiprų prekinį 

ţenklą, motyvuotus darbuotojus ir valdymą, kuris gerbia kūrybiškumą ir supranta kaip jis 

veikia. Tokia įmonė turi kurti produktus ir paslaugas, kurie tenkintų vartotojų lūkesčius 

arba kurtų tuos lūkesčius. Kultūra grindţiamas kūrybiškumas gali tam labai pasitarnauti. 

Kultūra grindţiamas kūrybiškumas vaidina svarbų vaidmenį generuojant socialinę 

inovaciją. Pavyzdţiui, kultūra gali pasiūlyti naujus poţiūrius į tokių socialinių problemų 

sprendimą, kurių iki šiol nepavyko spręsti. Iki šiol kultūra sėkmingai padėjo miestų 

regeneravimo, socialinės sanglaudos, nusikaltimų prevencijos, sveikatos apsaugos ir taršos 

maţinimo srityse. 

Aptariant kultūra grindţiamo kūrybiškumo vietą Europos viešojoje politikoje, 

konstatuojama, kad Europa turi didţiulius kultūrinius ir kūrybinius išteklius, daugybę idėjų, 

menininkų ir kūrybingų ţmonių, tačiau nesugebama pasitelkti viso šio didţiulio potencialo 

tam, kad jis geriau pasitarnautų ekonomikai ir visai visuomenei. Lisabonos strategijoje 

buvo sukurtas stiprus politikos modelis, skirtas paskatinti inovaciją. Tačiau „inovacijos 

politika plėtojosi greičiau kaip mokslo ir technologijos politikos junginys“
2
. Inovacijos 

politika turėtų būti plėtojama pripaţįstant „kūrybiškumo“ tarp-sektorinį ir 

                                                           
2
 Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, a joint publication of OECD and 

Eurostat, third edition 2005, p.15 



 

 

daugiadisciplininį aspektą ir jungiant „kultūra grindţiamą kūrybiškumą“, „ekonominę 

inovaciją“ ir „technologinę inovaciją“. 

Schema. Inovacijų politika 

 

 

Menas ir kultūra gali reikšmingai prisidėti siekiant uţdavinių, susiejančių gerovės 

kūrimą su darnumu ir pagarba bendraţmogiškoms vertybėms, kadangi menas ir kultūra 

padeda perţengti grynai ekonominius ir utilitarinius suvarţymus. Taigi, mes visi, tiek kaip 

piliečiai, tiek kaip vartotojai, galime, pasitelkdami kultūros ir kūrybiškumo jėgą, padėti 

sukurti naujus, darnesnius būdus gyventi ir dirbti. 

Fundamentalus išorinis faktorius, įtakojantis kūrybiškumą yra švietimas ir 

mokymasis. Švietimas ir mokymasis vaidina labai svarbų vaidmenį formuojant kūrybišką 

aplinką.  

Dauguma psichologų sutaria, kad mokymosi ir ugdymo aplinkos (learning and 

educational environments) yra tarp svarbiausių kūrybinius gebėjimus formuojančių faktorių 

(kiti faktoriai – šeima ir darbo aplinka)
3
. 

Studijos autoriai, remdamiesi teorija ir tyrimų rezultatais, siūlo tokį supaprastintą 

modelį, paaiškinantį kaip kultūra prisideda prie kūrybiškumo mokyme. 

                                                           
3
 Amabile, Creativity in Context: Update to The Social Psychology of Creativity, Perseus Publishing, 1996. 

As referred in Davies Creative teachers for creative learners – a literature review TTA Research and 

Development Award, 2004. Csikszentmihalyi, Society: Flow and Psychology of discovery and invention, 

Harper Collins, New York, 1999. 



 

 

 

 

Menas ir kultūra geba stimuliuoti ţmonių vaizduotę ir kūrybiškumą tiek mokyklose, 

tiek koledţuose, tiek universitetuose, tiek ir mokymesi visą gyvenimą. Kūrybiškumas 

mokymesi reiškia „lankstumo, atvirumo naujumui, gebėjimo prisitaikyti ar pamatyti naujus 

būdus kaip daryti dalykus ir drąsos susidurti su netikėtumais“
4
 stiprinimą.  

Švietimas daţnai suprantamas kaip paprasčiausiai akademinių gebėjimų ugdymas ir 

formalus pasiekimų vertinimas. Akademine prasme maţiau gabūs vaikai gali turėti kitų 

stiprių gabumų, kurie gali būti nesuţadinti. Tokie vaikai daţnai yra pagieţingi dėl savo 

„nesėkmės“ ir ne tokie sumanūs, kaip vaikai, turintis stipresnius akademinius rezultatus. 

Pernelyg didelis pasekmių, o ne proceso, akcentavimas atgrasina vaikus nuo 

originalumo. Rizikavimas nebijant nesėkmės yra kertinis akmuo siekiant kūrybiškumo. 

„Testavimo kultūra“, kuri dominuoja daugumoje ES šalių, priešinasi tokiam nesėkmės 

nebijančiam eksperimentavimui ir rizikavimui.  

Suteikiant daugiau reikšmės kokybiškam meniniam ugdymui galima pasiekti geresnių 

akademinių rezultatų kitose disciplinose. Tyrimais įrodyta, kad menų ugdymas, jei 

mokoma(si) tinkamai, ugdo eilę perkeliamų akademinių įgūdţių – kūrybiškumą, 

intelektualų rizikos prisiėmimą ir gebėjimą matyti įvairius problemos sprendimo būdus, o 

taip pat – sustiprina mokinio tapatybę
5
.  

 

                                                           
4
 Cropley, Creativity in education and learning, a guide for teacher and educator, Routledge 2001. 

5
 Burton, Horowitz and Abeles, Learning in and through the arts: curriculum implications. In Fiske (Ed), 

Champion of change: The Impact of Arts on Learning. 



 

 

Studijoje, remiantis kitu tyrimu
6
, teigiama, kad daugumos šalių viešosios politikos 

strategijose nurodoma, kad yra ryšys tarp kultūros ir kūrybiškumo mokyme. Tačiau tik 

maţoje jų dalyje artikuliuojamas tokio ryšio pobūdis ir paaiškinama kaip jis galėtų būti 

sustiprintas. Daugumoje šalių tiesiog nurodoma, kad kūrybiškumas yra svarbus ir kad jo 

ugdymas mokyklose turi būti sustiprintas, bei pripaţįstama, kad menas uţima svarbų 

vaidmenį kūrybiškumo ugdyme. 

Aptariant viešąją politiką ES šalyse, iš kitų išskiriamas Jungtinės Karalystės 

pavyzdys. Kūrybiškumas  

jk mokyklose pripaţįstamas kaip vienas iš mokymo programos visaapimančių tikslų
7
. 

Pagal JK švietimo politiką, mokyklos turi įgalinti moksleivius mąstyti kūrybingai ir spręsti 

problemas kritinio mąstymo pagalba, ir tokiu būdu galiausiai įtakoti pokyčius visuomenėje. 

Jungtinėje Karalystėje tikima, kad būti kūrybingam ir inovatyviam reiškia paruošti 

mokinius jų ateities gyvenimams, darbui ir pilietinių pareigų vykdymui
8
. 

Detaliau apţvelgiant kultūros ir kūrybingumo ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, 

konstatuojama, kad sėkmingam kūrybingumo ugdymui reikalingas tinkamas balansas tarp 

laisvo ir intuityvaus eksperimentavimo bei tam tikro vadovavimo ir mentorystės. 

Studijos autoriai identifikuoja keturias sritis, ties kuriomis turėtų susitelkti politikos 

formuotojai ir praktikai, siekiantys plėtoti mokymosi aplinką kūrybingumui palankesne 

kryptimi: 

 Sukurti stimuliuojančią fizinę aplinką. Vaikams ypatingai svarbu sukurti 

nuosavybės jausmą ir suteikti leidimą išreikšti jų vaizduotę. Projekto „Manifesto for 

Creative Britain“
9
, kurį vykdė galerija Tate Modern kartu su „Kūrybinių partnerysčių” 

programa, metu buvo konsultuojamasi daugiau nei su 3000 jaunuolių visoje JK, siekiant 

surinkti idėjas, kokios mokyklų aplinkos reikia, kad ji būtų kūrybinga. Tarp rekomendacijų 

buvo: maţiau formalumo mokyklose ir daugiau menų ir kultūros klasėse; suteikti erdves, 

kur jie galėtų išlieti savo asmeninį kūrybiškumą kultūrinėmis išraiškos priemonėmis. Įdomu 

tai, kad daugelis atsakymų rodė, jog vaikai nebūtinai tapatina kūrybingą mokymosi aplinką 

su išskirtiniais meno statiniais, bet greičiau jiems tai reiškia erdvę, kurioje uţtikrinama tam 

tikro laipsnio nepriklausomybė ir suteikiamas priėjimas prie kultūrinių išteklių (pvz. 

instrumentų, daţų ir pan.). Progresyvus menų švietimas ir kultūra grįstos intervencijos gali 
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padėti mokykloms sukurti tokią fizinę aplinką, kuri paţadintų mokinius būti smalsesniais ir 

eksperimentuoti. 

 Kūrybingi metodai kūrybingiems mokiniams. Mokymas turi būti atviras ir 

tyrinėjantis, leidţiantis rizikuoti, klysti ir eksperimentuoti. Kita vertus, svarbu derinti 

tradiciją ir eksperimentavimą. Sėkmingiausi kūrybiški ţmonės pirmiausia ţiūrėjo į 

tradicijas, istoriją ir kultūrą ir tik tuomet kūrė jų pagrindu arba nuo jų nusigręţė ir kūrė 

savaip. Pateikiama keletas metodų pavyzdţių: atmosphere of playful enquiry, mentoring 

models, self-directed learning, etc. 

 Mokyti mokytojus būti kūrybingais. Tyrimas, atliktas JK, parodė, kad švietimo 

sistema buvo vienas iš svarbiausių barjerų išlaisvinant kūrybinį potencialą JK ekonomikoje 

ir kad mokytojų mokymas šiuo poţiūriu buvo svarbus „butelio kaklelis“. Reikia 

progresyvių tęstinių švietimo programų, kurios leistų mokytojams ir kvalifikacijos kėlimo 

ekspertams išmokti kaip menas ir kultūra gali būti naudojami kūrybingam švietimui ir 

mokymuisi. 

· Uţmegzti partnerystes tarp mokyklų ir išorinių kultūrinių institucijų bei menininkų. 

Siūloma išnaudoti tai, kad menininkai ir kultūros įstaigos turi profesionalų poţiūrį į 

kūrybiškumą, kas leidţia besimokančiajam patirti tikrą kūrybinį procesą, vykdomą 

autentišku būdu. Daugeliu atvejų toks bendradarbiavimas kyla iš apačios mokyklų ar 

vietinių kultūros institucijų iniciatyva. Kita vertus, pateikiamas pavyzdys kaip Lenkijoje 

tokias partnerystes paskatino Kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, panaudodama ES 

programas. Kitas pavyzdys – Slovakijoje įdiegtas „kultūrinio vaučerio“ modelis, skirtas 

paskatinti vaikus lankytis teatruose, galerijose, bibliotekose ir kino teatruose. Paryţiuje 

vietos valdţia finansuoja organizaciją La maison du geste et de l’image, kuri siūlo 

mokyklose ir uţ mokyklos ribų programas, kurias vykdo menininkai teatro, video, garso, 

fotografijos ir kūrybinio rašymo srityse. Detaliausiai pristatomas „Kūrybinių partnerysčių” 

modelio (JK) pavyzdys. 

 

1.3 Kultūros ekonomika Europoje. (Economy of Culture in Europe. A Study 

prepared for the European Commission, Directorate-General for Education and 

Culture. October, 2006, KEA European Affairs, Media Group (Turku School of 

Economics), MKW Wirtschaftsforschung GmbH) 

 

Kūrybiškumas studijoje suprantamas kaip kultūros išteklių panaudojimas (tarpinis 

vartojimas) ne kultūrinių sektorių gamybos procesuose, todėl tuo pačiu ir kaip inovacijos 

šaltinis. 



 

 

Tarp kitų rekomendacijų kaip realizuoti „Lisabonos potencialą“ kūrybiškumo srityje 

siūloma remti/skatinti kūrybiškumo ir verslo švietimą nuo mokyklų iki profesinio lygmens 

(promote creativity and business education from school through to professional levels). 

 

1.4 Apibendrinimas 

Kūrybingumo ugdymo poreikis kyla dėl šiuolaikinės ekoniminės, socialinės, 

kultūrinės aplinkos, kuriai būdinga sparti technologijų raida, mobilumas, kintamumas, 

kompleksiškos problemos, reikalaujančios vis labiau transnacionalinių, transinstitucinių ir 

tarpdisciplininių sprendimų, nuolatinis poreikis inovacijoms. ES 2020 strategijoje ypatingai 

akcentuojama švietimo svarba inovacijų plėtrai, pripaţįstama būtinybė perţiūrėti, kaip 

švietimo sistemos prisideda prie aukštos kvalifikacijos, atvirų, lanksčių individų ugdymo 

bei kiek tos sistemos yra visiems prieinamos. Socialinėje plotmėje keliami plačios 

įtraukties, įgalinimo reikalavimai, kultūrinėje plotmėje svarbūs kultūrinės įvairovės 

skatinimo, kultūrinio tapatumo, bendruomenių integralumo klausimai ir uţdaviniai.  

Kūrybiškas mokymas ir mokymasis siejamas su lankstumu, atvirumu naujovėms, 

gebėjimu prisitaikyti, veikti kompleksiškoje aplinkoje, atrasti netipinius problemų 

sprendimo būdus, drąsa rizikuoti, pasirengimu klysti ir patirti nesėkmę. Tačiau šiuolaikinės 

švietimo sistemos orientuojasi į akademinių gebėjimų ugdymą, formalų pasiekimų 

vertinimą, į rezultatą. Nėra skatinama eksperimentavimo, bandymo, rizikavimo, plataus 

spektro gebėjimų (susijusių su neverbalinėmis intelekto rūšimis) atskleidimo kultūra 

ugdymo aplinkoje.  

Siekiant transformuoti mokyklų kultūrą, skatinti kūrybišką mokymą ir mokymąsi, 

reikia kurti stimuliuojančią mokymosi aplinką, ieškoti kūrybiškų mokymo(si) metodų, 

ugdyti mokytojų kūrybiškumą. Šias transformacijas paskatinti gali kūrėjai - ţmonės, kurie 

geba kurti vizijas, plėtoti idėjas, abejoti visuotinai suprantamais dalykais, rizikuoti ir klysti,  

pasitelkti komunikacijai konkrečias kultūrines raiškos formas, simbolių ir emocijų kalbą. 

Per partnerystes su kultūros lauko ţmonėmis vystomas kultūrinis paţinimas ir  supratimas 

ypač svarbus siekiant uţkirsti kelią netolerancijai, ugdant gebėjimą pozityviai veikti 

kultūrinių pokyčių, kultūrinės įvairovės aplinkoje. 



 

 

2.  ES dokumentų ir tyrimų, susijusių su kūrybingumo ugdymu, 

apžvalga 

 

2.1  ES Tarybos išvadose dėl kūrybinės kartos skatinimo
10

 teigiama, kad priėjimas 

prie įvairių kultūrinės raiškos formų, meninių praktikų ankstyvame amţiuje yra svarbus 

asmenybės vystymuisi, tapatybei, savigarbai, tarpkultūrinių kompetencijų ir kitų svarbių 

gebėjimų, susijusių su socialine įtrauktimi, aktyviu pilietiškumu ir įsidarbinimo 

galimybėmis, vystymu. ES Tarybos išvadose dėl jaunimo priėjimo prie kultūros
11

 teigiama, 

kad didinti jaunimo priėjimą prie kultūros reiškia didinti socialinę įtrauktį, lygybę ir aktyvų 

jaunų ţmonių dalyvavimą  bei kovoti su diskriminacija ir skurdu.   

2.2 Europos Sąjungos mastu pripaţintas kokybiško meninio ir kultūrinio ugdymo 

poveikis pilnaverčiam asmens ugdymui, motyvacijos ir mokymosi įgūdţių ugdymui, 

kūrybinio ir inovacinio potencialo didinimui. (Europos kultūros darbotvarkės Atviro 

koordinavimo metodo Darbo grupės, skirtos sinergijų su švietimų,  ypač menų ugdymu,  

ataskaita, p. 3) 

2.3 Priėjimas prie plataus rato kultūrinių ir meninių patirčių atrakina vaikų ir jaunimo 

kūrybiškumą. ES Tarybos išvadose
12

 teigiama, kad dalyvavimas kultūrinėse veiklose, 

įtraukiant tiesioginius kontaktus su menininkais, gali paskatinti kūrybinį ir inovacinį vaikų 

potencialą per kūrybinio mąstymo, vaizduotės ir saviraiškos stimuliavimą.  

2.4 Pastaruoju daug kalbama apie kultūrą kaip ketvirtąją darnaus vystymosi 

(sustainability) koloną. Tai siejama su kultūrinei, meninei veiklai būdingu aktyviu santykiu 

su praeitimi ir dabartimi bei gebėjimu kurti ateities vizijas. Švietimo sistemos pokyčiu 

prasme tai reiškia poreikį humanizuoti švietimo procesus, atistraukiant nuo įsigalėjusio 

industrinio, technokratinio, linijinio mentaliteto, pereiti prie tokių ugdymo praktikų, kurios 

orientuojasi į visapusišką asmenybės vystymą. Kaip pastebima tyrime “Jaunų ţmonių 

priėjimas prie kultūros”
13

, ES šalių jaunimo politikose skatinamas holistinis poţiūris į 

ugdymą. 

2.5 Paskutiniais dešimtmečiais smarkiai pakito ir išsiplėtė raštingumo samprata.  

Visuotinai pripaţinta, kad raštingumas taip pat apima gebėjimus analizuoti ir suvokti 

informaciją, pateikiamą ne tik ţodiniuose tekstuose, bet ir perteikiamą kitomis medijomis: 

garsais, nejudančiais ir judančiais vaizdais (1982 m. UNESCO Griunvaldo deklaracijoje yra 
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deklaruojama audiovizualinių medijų kaip edukacijos priemonių bei švietimo apie pačias 

medijas svarba pasauliniu lygmeniu, 2009 m. rugpjūčio 20 d. Europos Komisija išleido 

rekomendaciją dėl medijų raštingumo skaitmeninėje aplinkoje, siekiant konkurencingos 

audiovizualinės pramonės ir atviros ţinių visuomenės). Lietuva kol kas neturi nei 

nacionalinio medijų raštingumo sampratą ir jo ugdymo poreikį įtvirtinančio dokemento, nei 

atitinkamos nacionalinės programos. Kūrybinių profesionalų, ypač medijų srities, darbas 

mokykloje prisidėtų atskleidţiant galimybes mokyits pasitelkiant įvairias medijas, 

kūrybiškai naudojant IKT, išplečiant, demokratizuojant raiškos mokymosi procese formų 

skalę.  

2.6 Europos kultūros darbotvarkės Atviro koordinavimo metodo Darbo grupės, 

skirtos sinergijų su švietimų,  ypač menų ugdymu, ataskaitos 8 rekomendacija (dalinis 

tekstas): kurti ilgalaikius mokyklų ir kultūrinių institucijų tinklus; tobulinti menininkų ir 

kultūros agentų mokymą, suteikiant jiems pedagoginius ir organizacinius gebėjimus dirbti 

su mokykla ir mokykloje; skatinti mokyklas didinti patirtį ir gebėjimus dirbti su 

menininkais ir kultūros organizacijomis; naudoti neformalų ugdymą kaip gyvybiškai svarbų 

formaliojo ugdymo elementą.  

 



 

 

3.  Lietuvos ugdymo situacijos ir poreikių, susijusių su kūrybiškumu, 

apžvalga 

 

3.1 Ugdymo programos 

Bendrojo ugdymo tikslus ir turinį Lietuvoje reglamentuoja integruojamosios 

programos ir dalykų programos. Specialios vien kūrybiškumui skirtos integruojamosios 

programos nėra – kūrybiškumas, remiantis Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, 

vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. geguţės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK– 970, kuri savo ruoţtu yra 

pagrįsta  2006 m. gruodţio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl  

bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (rekomendacija 2006/962/EB), yra 

įtrauktas į Kultūrinio sąmoningumo integruojamąją programą. Kūrybiškumas joje yra 

vienas iš penkių ir ne pats svarbiausias ugdymo uţdavinys, paslėptas po “kultūrinės raiškos 

išbandymo” formuluote. Plg.:  

“Kultūrinio sąmoningumo integruojamosios programos uţdaviniai yra padėti 

mokiniams:  

 suvokti kultūrinio sąmoningumo reikšmę gyvenant Europoje ir globaliame 

pasaulyje; 

 formuotis asmeninį kultūrinį tapatumą; 

 geriau paţinti kitas kultūras ir labiau jomis domėtis; 

 ugdytis tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus; 

 paţinti ir išbandyti kultūrinės raiškos galimybes.”
14

 

 

Kūrybiškumo ugdymo tikslai ryškesni menams skirtose dalykų programose. Be to, 

kūrybingos asmenybės ugdymas yra laikomas ir vienu svarbiausių bendrųjų tiek pradinio, 

tiek pagrindinio ugdymo tikslų, plg.: 

 pradinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir 

socialinių, paţintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį 

vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas; 
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pagrindinio ugdymo tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, 

ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai 

socialinei 

integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą
15

. 

Pradţios mokykloje kūrybiškumo ugdymo svarbą graţiai atskleidţia bendroji 

meninio ugdymo paskirties formuluotė:  

„Meninio ugdymo paskirtis – padėti vaikui įgyti pradinę meninę, estetinę, kultūrinę 

kompetencijas, leisti atsiskleisti mokinių kūrybingumui menų srityje, per meną įsitraukti į 

aktyvią socialinę veiklą, bendravimą, mokymąsi. Meniniu ugdymu, integruotu į kitas 

ugdymo sritis, siekiama sukurti patrauklią ir palankią emocinę socialinę terpę visų 

mokymosi stilių mokiniams.“ 

Ši paskirtis konkretizuojama per visų meninio ugdymo dalykų tikslus: 

 dailė – „puoselėjant savitą vaikų pasaulėjautą nuosekliai ir patraukliai ugdyti dailės 

raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką; sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms 

plėtotis; 

 muzika – „puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybinius ir atlikimo 

gebėjimus, estetinę nuovoką, plėtoti emocijų ir jausmų sritis, intelektą”; 

 šokis – „puoselėjant prigimtinį vaiko kinestetinį ir kūrybinį savitumą padėti įgyti 

šokio kompetencijos ir estetinės patirties pagrindus, laiduojančius tolesnį sėkmingą 

ugdymąsi”; 

 teatras – „mokytis kūrybiškai reikšti savo mintis, jausmus, poţiūrį panaudojant 

galimybes atitinkančias teatro priemones”.  

 

„Kurti asmenine patirtimi pagrįstą bei pramanytą pasakojamąjį tekstą” numatyta ir 

gimtosios kalbos pamokose.  Ne visai aiškus tik technologinio ugdymo santykis su 

kūrybiškumu: šio dalyko, kuris turėtų būti organizuojamas drauge su daile, paskirties 

apibrėţime nurodoma, kad juo siekiama „ugdyti kūrybinius ir praktinius mokinių 

gebėjimus“ ir kt., o tikslo foprmuluotėje lieka tik vartotojo ugdymo siekiai („sudaryti 

mokiniams prielaidas suvokti buitinėje aplinkoje kylančias problemas, jų sprendimo 

principus; išmokti saugiai naudotis nesudėtinga buitine technika; paţinti medţiagas; ugdyti 

gebėjimus, padedančius kaip vartotojui orientuotis rinkoje”). 
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Pagrindinio ugdymo bendruosiuose tiksluose kūrybingumo ugdymas siejamas ne tiek 

su saviraiškos, kaip pradinėse klasėse, kiek su praktinių gyvenimo problemų sprendimo 

uţdaviniais. Teigiama, kad baigęs pagrindinio ugdymo programą mokinys, be kitų, bus 

įgijęs šią kompetenciją:   

“iniciatyvumo ir kūrybingumo. Mato idėjų sąsajas ir kuria naujas idėjas, originaliai 

mąsto, geba pritaikyti patirtį naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų 

sprendimo būdus. Atviras pokyčiams, nebijo neapibrėţtumo, neţinomybės, pagrįstos 

rizikos, aktyviai dalyvauja įgyvendinant naujas idėjas, įtraukia kitus.” 

Pagrindinio ugdymo meno dalykų programos išlaiko ugdymo kryptį, pasirinktą 

pradinėje mokykloje – kūryba kaip saviraiškos, saviugdos, saviţinos priemonė : 

„Įgyvendinant meninio ugdymo dalykų bendrąsias programas
16

 siekiama, kad 

mokiniai įgytų bendrąją meninę kompetenciją, t. y. mokėjimą kūrybingai reikšti save 

meninės raiškos priemonėmis ir suprasti bei vertinti savo pačių ir kitų meninę kūrybą. /.../ 

Meninis ugdymas glaudţiai siejamas su ugdymu menu, t. y. su plačiai suprantama įtaka 

emocinei, dvasinei, intelektinei, fizinei mokinių brandai. Meninė mokinių kūryba ir meno 

suvokimas atspindi dvasinį jų pasaulį – tai, ką patyrė, suprato, išsiaiškino, ką laiko vertinga 

arba nevertinga kaip ţmonės ir kaip piliečiai.“ 

Kalbinio ugdymo kryptis pagrindinės mokyklos programose keičiasi – nors teigiama, 

kad kalbinių gebėjimų ugdymas sudaro prielaidas įvairių rūšių brandai – „intelektinių ir 

kūrybinių galių plėtotei, emocinei, dorovinei, socialinei, kultūrinei brandai, pilietinės ir 

tautinės savimonės raidai“, įsivyrauja kalbos kaip mąstymo įrankio samprata: 

„nagrinėdami, interpretuodami, vertindami ir patys kurdami įvairaus pobūdţio tekstus 

mokiniai ugdosi kritinio mąstymo gebėjimus“. 

 

Vidurinio ugdymo programos šiuo metu svarstomos ir keičiamos, tad čia neaptariamos. 

 

3.3 Brandos egzaminų programos 

Brandos egzaminų programos dėl egzaminų įtakos mokinių karjerai neretai mokytojų 

laikomos svarbesnėmis, nei ugdymo programos, ir būtent į jas orientuojamasi ugdant 

vyresniųjų klasių mokinius. Todėl kūrybinių uţduočių ar bent kūrybinių gebėjimų 

pademonstravimo įtraukimas į egzaminų programas būtų veiksmingas kūrybiškumo 

svarbos padidinimo būdas.  
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Šiuo metu laikomi keturių dalykų, kuriems ypač svarbus kūrybiškumas,  brandos 

egzaminai: lietuvių kalbos, dailės, muzikos ir technologijų. Perţiūrėjus jų programas 

pasirodo, kad:  

1. Lietuvių gimtosios kalbos valstybiniu brandos egzaminu
17

 tikrinami dvejopi 

mokinių gebėjimai: (a) ţinių taikymas ir supratimas; (b) problemos sprendimas, 

analizavimas, interpretavimas, vertinimas. Abu tikslai akivaizdţiai orientuoti į kalbos kaip 

mąstymo ir komunikavimo įrankio sampratą. Kūrybai remiantis kalba teikiama labai 

nedaug reikšmės: šiuos gebėjimus mokiniai galėtų atskleisti atlikdami vieną iš alternatyvių 

uţduočių -  samprotavimo rašinio rašymą arba teksto interpretavimą, tačiau net ir atliekant 

šias uţduotis palikta tik viena kūrybiškumo pademonstravimo galimybė: interpretuoti 

groţinį kūrinį ar jo ištrauką remiantis kūrinio, autoriaus kūrybos, srovės, epochos 

kontekstais.  

2. Panašų poţiūrį į kūrybiškumą atskleidţia muzikos mokyklinio brandos egzamino 

programa
18

. Egzaminu tikrinami ir vertinami gebėjimai siejami su dviem muzikinės veiklos 

sritimis – muzikine raiška (dainavimu, grojimu) ir muzikinės kultūros paţinimu (muzikos 

klausymu, jos aptarimu) bei muzikiniu raštingumu. Erdvės kūrybai galėtų būti muzikinės 

raiškos dalyje, tačiau ja tikrinami tik (a) interpretaciniai gebėjimai (muzikavimo 

išraiškingumas, artistiškumas); (b) instrumento (balso) valdymo įgūdţiai; (c) 

ansambliškumo pojūtis (gebėjimas muzikuoti ansamblyje). 

3. Technologijų mokyklinio brandos egzamino programa 
19

  teigia, kad juo keliose 

veiklos srityse - projektavimo, informacijos, medţiagų, technologinių procesų ir jų 

rezultatų - vertinama mokinio technologinė kompetencija. Ji nustatoma pagal egzamino 

baigiamąjį darbą. Daugiausia galimybių pademonstruoti kūrybiškumą yra šio darbo apraše, 

tačiau ir jo instrukcijose kūryba („generuoja projektines idėjas”,  „kūrybingai pateikia 

informaciją“) uţgoţiama metodikos – planavimo, analizės, vertinimo, aiškinimo, 

argumentavimo, nuoseklumos, saugos it kt.  

4. Dailės mokyklinio brandos egzamino programa
20

 teigia, kad juo tikrinami ir 

įvertinami gebėjimai, susieti su pagrindinėmis dailės dalyko sritimis – dailės raiška ir 

dailėtyra. Atliekant raiškos darbą, kuris tiesiai vadinamas kūrybine uţduotimi, 

pageidaujama gebėti perteikti vaizdą spalvinėmis, grafinėmis ir (ar) erdvinėmis 

priemonėmis; siekti originalios raiškos; stebėti aplinką, ją fiksuoti ir kūrybingai 

interpretuoti dailės raiškoje; išplėtoti idėją nuo eskizo iki uţbaigto darbo bei kt.  

                                                           
17

 http://www.nec.lt/failai/929_lietuviu(g)_progr-2009.pdf 
18

 http://www.nec.lt/failai/31_programa_muzikos.pdf 
19

 http://www.nec.lt/failai/1241_techn.egzamino_programa.pdf 
20

 http://www.nec.lt/failai/22_programa_dailes.pdf 



 

 

Jeigu brandos egzaminų programos atspindi faktinę mokyklinio ugdymo ideologiją, 

tai jomis remiantis galima teigti, kad mokykloje likęs tik vienas dalykas, kuriuo 

neabejotinai ir pirmiausia iki pat baigiamųjų klasių ugdomas kūrybiškumas. Šis dalykas yra 

dailė. 

 

3.4 Mokytojų ir mokinių nuostatos kūrybiškumo atžvilgiu  

Mokytojai gana palankiai nusiteikę kūrybiškumo ugdymo atţvilgiu: apie 90% teigia 

norintys išmokti ugdyti gabius ir talentingus mokinius, tiek pat – išmokti pakelti mokinių 

mokymosi motyvaciją (Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo 2008 duomenys), apie 50% 

yra įsitikinę, kad mokyklos siekia ugdyti  kūrybiškus mokinius ir kad šis siekis palaikomas 

bei skatinamas (R.Girdzijauskienės (Klaipėdos universitetas) tyrimo “Kūrybiškumo 

ugdymo situacija Lietuvos mokyklose, 2009“ duomenys); 

Kūrybišką mokymąsi palankiai vertina mokiniai – kad kūrybinės uţduotys yra 

svarbios vertinant mokymąsi tiki apie 60% mokinių (R.Girdzijauskienės (Klaipėdos 

universitetas) tyrimo “Kūrybiškumo ugdymo situacija Lietuvos mokyklose, 2009“ 

duomenys). 

 

3.5  Edukaciniai ir kultūriniai ištekliai mokinių namuose 

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos mokinių namuose maţėja knygų, o turinčių namuose 

kompiuterį ir internetą mokinių dalis sparčiai auga (ţr. 1 ir 2 pav.). 

Kultūriniams ištekliams tiesioginę įtaką daro tėvų išsilavinimas ir pajamos, tad jie 

skurdţiausi kaimo ir miestelių mokinių namuose. Šios kategorijos vaikai taip pat turi 

maţiausiai kultūrinės patirties, nes jų gyvenamojoje aplinkoje nedaug kultūros įstaigų, 

didţioji dalis tėvų negali ir/ar neturi poreikio pavėţėti vaikus iki didesnių kultūros ţidinių, 

o meno mokyklos taip pat daţniausiai yra tik rajonų centruose (ţr. toliau skyrelį 

„Neformalusis ugdymas“). 

 



 

 

 

 

 

3.6 Neformalusis ugdymas 

Neformalusis papildomas ar pasirenkamasis vaikų švietimas ilgą laiką buvo laikomas 

antraeilės svarbos švietimu, tačiau  pastarųjų metų tyrimai parodė, kad Lietuvos papildomo 

ugdymo sistema tenkina tuos mokinių poreikius, kurių nesugeba ar neįsipareigoja tenkinti 

formaliojo ugdymo sistema. Papildomasis ugdymas kompensuoja individuacijos, tai yra 

tapimo pačiu savimi, galimybių trūkumą formaliojo ugdymo sistemoje, ir padeda ugdytis 



 

 

nepakankamai lavinamas intelekto sritis – muzikinį, erdvinį, kinestetinį
21

. Neformalusis 

ugdymas suteikia daug pranašumų jame dalyvaujantiems vaikams ir jaunuoliams, tačiau 

Lietuvoje jis nėra visuotinis: skirtingų tyrimų ir statistikos šaltinių duomenimis, papildomo 

ugdymo veiklose dalyvauja 10-30% mokinių. Papildomo ugdymosi poreikius jie gali 

tenkinti bendrojo lavinimo mokyklose veikiančiuose būreliuose ir neformaliojo ugdymo 

mokyklose.  

Neformaliojo ugdymo pasirinkimą lemia dvi veiksnių grupės: pasiūla (prieinamumas) 

ir paklausa. Pastaroji yra susijusi su vaiko gabumais, ambicijomis, siekiais - tyrimo 

„Mokiniai, dalyvaujantys neformaliajame švietime“ autoriai atrado, kad  kuo maţesnis 

mokinio paţangumas, tuo jo neformaliojo švietimo veiklų lankomumas yra menkesnis. Ir 

atvirkščiai, geriau besimokantys, labiau pasitikintys savimi, ambicingesni, verţlesni vaikai 

ne tik daţniausiai uţsiima papildoma veikla, bet ir lanko ne po vieną būrelį, be to, ne 

bendrojo lavinimo mokykloje, o papildomojo ugdymo mokyklose, kuriose dirba savo sričių 

profesionalai. Taigi papildomajam ugdymui yra būdingas vadinamasis Mato efektas – „tam, 

kuris turi, bus dar duota, o iš to, kuris neturi, bus atimta“.    

 

Neformaliojo ughdymo pasiūlą iš dalies atspindi šiam ugdymui skirtų mokyklų 

tinklas. 2009-2010 m.m. pradţioje šalyje veikė 53 valstybinės muzikos mokyklos, 14 dailės 

mokyklų ir 47 meno bei kūrybos mokyklos (ţr. 1 pav.). Muzikos programas teikiančių 

mokyklų tinklas buvo tolygus – jas turėjo kiekviena savivaldybė, tuo tarpu mokyklų su 

dailės programomis nebuvo Pakruojo, Pasvalio, Birţų, Kupiškio, Ignalinos, Vilkaviškio, 

Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Yra susidarę net ištisi regionai – vienas šalies 

šiaurėje, kitas pietvakariuose – kuriuose nėra neformaliojo ugdymo mokyklų su dailės 

programomis. 

2009-2010 m.m. muzikos mokyklas lankė apie 22,4 tūkst. moksleivių, dailės – 5,7 

tūkst., mišraus profilio mokyklas, centrus, kūrybos namus ir kt. – 30,1 tūkst. Lyginant su 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičiumi, tai sudaro apie 14% mokinių (ŠMM 

duomenys). Ugdymas meno mokyklose dėl jų tinklo išsidėstymo buvo prieinamesnis 

miesto vaikams – kaimo ir miestelių vaikams reiokėtų specialaus paveţėjimo, kuris ne 

visose savivaldybėse organizuojamas. 
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 Detaliau ţr. J. Ruškaus , D. Ţvirdausko ir V. Stanišauskienės tyrimo „Mokiniai, dalyvaujantys 

neformaliajame švietime“ (2008) ataskaitą  



 

 

Pav.  Meno mokyklų tinklas Lietuvoje 2009-2010 m.m. 

 

Ţemėlapis sudarytas pagal AIKOS registro, STD ir ŠMM duomenis 

 

Nėra ţinoma, kiek mokinių lankė neformaliojo ugdymo būrelius savo mokyklose, nes 

per ŠMM informacinę sistemą šie duomenys nerenkami. Tačiau remiantis įvairių tyrimų 

duomenimis Lietuvoje papildomojo ugdymo veiklas lanko ne daugiau kaip 30% mokinių.  

 

3.7 Apibendrinimas: mokinių kūrybingumo ugdymo silpnybės (trūkumai) 

 kūrybiškumo ugdymas, laikytas vienu pagrindinių tikslų  Lietuvos švietimo 

reformos pirmaisiais metais, vėliau buvo uţgoţtas lengviau įgyvendinamų bei 

pamatuojamų tikslų, todėl išliko svarbiu prioritetu tik pradiniame ugdyme bei meninio 

ugdymo dalykuose, iš šių – labiau dailėje nei muzikoje ar gimtojoje kalboje; 

 kūrybiškumui ugdyti nėra palankus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos darbo 

stilius: informacijos, kurią siekiama perteikti, gausa; dalykų gausa, ypač antrajame 

pagrindinės mokyklos koncentre; didelis tempas ir didelis mokytojų patiriamas spaudimas 

dar efektyviau išnaudoti laiką; nelanksčiai planuojamas ugdymas (pamokų tvarkaraščiai);  



 

 

nuolatinis formalus vertinimas balais; todėl ir mokiniai, ir mokytojai teigia, kad būti 

kūrybiškiems trūksta laiko (R.Girdzijauskienės (Klaipėdos universitetas) tyrimo 

“Kūrybiškumo ugdymo situacija Lietuvos mokyklose, 2009“ duomenys);   

 kūrybiškumo gebėjimai netikrinami per valstybinius egzaminus, todėl jo ugdymas 

beveik išnyksta paskutinėse vidurinės mokyklos klasėse – tame jauno ţmogaus amţiaus 

tarpsnyje, kuriame jis būna sukaupęs pakankamai ţinių, gebėjimų ir drąsos konvencijoms 

lauţyti ir naujovėms kurti; Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų egzaminų programos ir 

ugdymo proceso vertinimo sistema yra silpnai orientuotos į kompetencijų matavimą;  

 asmens kūrybiškumo raidai didelę įtaką daro kultūrinės patirtys (įspūdţiai) ir 

kultūros išteklių prieinamumas; ir patirtys, ir ištekliai mokinių namuose pasiskirstę labai 

netolygiai, priklauso nuo gyvenamosios vietos urbanizacijos lygio, tėvų išsilavinimo bei 

pajamų, o mokykla šiuos skirtumus maţai kompensuoja; 

 tradiciškai egzistuojant dviems lygiagrečioms ugdymo sistemoms – formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo, bendrojo lavinimo mokykla didţiąją dalį kūrybiškumo ugdymo 

uţdavinių buvo įpratusi perleisti neformaliojo ugdymo sistemai – menų mokykloms bei 

įvairiems būreliams ir klubams; tačiau juos linkę lankyti labiau pasitikintys savimi, 

verţlesni ir rūpestingesnių tėvų vaikai (tyrimo „Mokiniai, dalyvaujantys neformaliajame 

švietime“(2008) ataskaita), o bendra pasirenkamojo papildomojo ugdymo veiklas lankančių 

mokinių dalis yra nedidelė – ne daugiau kaip 30% visų mokinių (ITC ir STD duomenys); 

taigi kūrybiškumo ugdymas yra nevisuotinis ir tolygus; 

 kūrybiškumo ugdymas nepakankamai siejamas su gamtamoksliniu ugdymu, o 

kūrybiško mokymo ir mokymosi stoka gali būti viena iš gamtos mokslų nepopuliarumo 

prieţasčių, nors jiems skiriamas vienas svarbiausių vaidmenų kuriant inovatyvią 

ekonomiką; tarptautinio 15-mečių mokinių pasiekimų tyrimo PISA duomenimis 

aukščiausiąjį, šeštąjį, gamtos mokslų pasiekimų lygmenį, kuris liudija gebėjimus integruoti 

įvairių sričių ţinias ir kūrybiškai spręsti problemas, 2006 m. pasiekė tik 0,4% Lietuvos 

mokinių; Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai, lyginantys 2004, 2006 ir 2008 m. 

duomenis, atskleidė, kad gamtos mokslų pasiekimai kasmet ţemėja, be to, kuo vyresni 

mokiniai, tuo maţiau jiems patinka gamtos mokslai: 2008 m. gamtos mokslai patiko 80% 

šeštokų, bet dešimtoje klasėje chemija patiko tik 40% mokinių, fizika – apie 50%, biologija 

– 65% (kitų dalykų populiarumas bėgant laikui taip smarkiai nesmunka); 

 Mokytojai nepakankamai  pasirengę dirbti kūrybiškai ir skatinti mokinių 

kūrybiškumą - nes mokytojus (išskyrus menų ir pradinio ugdymo) rengiančiose aukštosiose 

mokyklose trūksta specialių kūrybiškumo ugdymo strategijoms mokyti skirtų kursų ir 

seminarų, stinga metodinės ir mokomosios medţiagos mokinių kūrybingumo ugdymui;  



 

 

 dėl neaukšto pedagoginių specialybių prestiţo dalis mokytojų nėra tokie stiprūs 

savo srities specialistai, kad galėtų savarankiškai kurti sudėtingų gebėjimų ir gilių bei 

įvairiapusių ţinių reikalaujančias uţduotis arba  holistiniu poţiūriu į paţinimą ir ugdymą 

pagrįstus tarpdalykinius projektus; trečdalis mokytojų nori mesti pedagoginį darbą (2008 

m. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenys), tad jiems stinga darbo dţiaugsmo 

ir, galbūt, jėgų, kurie yra būtini kuriant mokinių motyvaciją;  

 mokyklai stinga kūrėjų – menininkų, mokslininkų ir kitų praktikų – talkos rašant 

vadovėlius, kuriant uţduotis ir įvairią metodinę medţiagą, rengiant įvairių sričių kūrybinius 

projektus, taip pat papildomai dirbant su gabiaisiais ar labiau motyvuotais mokiniais.  

 

 



 

 

4. Kūrybiškumo ugdymo metodų ir modelių Europoje analizė 

 

Analizės tikslas – išsiaiškinti, koks veikiantis kūrybingumo ugdymo modelis 

labiausiai atitinka Lietuvos poreikius. Analizė atliekama penkiais etapais:  

1) kultūra paremto kūrybingumo ugdymo poreikio Lietuvoje pagrindimas ir 

uţsienio šalių modelių vertinimo kriterijų nustatymas;  

2) kultūra paremto kūrybingumo ugdymo modelių Europos šalyse 

palyginamasis vertinimas ir alternatyvių modelių trumpojo sąrašo 

sudarymas;  

3) trumpojo sąrašo modelių apţvalga;  

4) labiausiai atitinkančio Lietuvos poreikius modelio nustatymas;  

5) labiausiai tinkančio modelio išsamus aprašymas.  

 

4.1 Kultūra paremto kūrybingumo ugdymo poreikio Lietuvoje pagrindimas ir 

užsienio šalių modelių vertinimo kriterijų nustatymas  

 

Ieškome kultūra pagrįstų kūrybingumo ugdymo modelių, tai yra tokių, kuriuos taikant 

dalyvautų konkrečių kūrybinio sektoriaus sričių profesionalai, galintys perteikti savo patirtį, 

būti kūrybiškos veiklos modeliais ir įvesdinti mokinius į kūrybiškai dirbančias 

bendruomenes.  

 Buvo analizuojami ES ir EEE šalyse veikiantys modeliai, nes a) numatomas 

projektas bus finansuojamas ES lėšomis; b) panaši socialinė, ekonominė, kultūrinė, politinė 

aplinka; c) geografinis artumas ir atitinkamai maţesni kelionių kaštai bei maţesni laiko 

juostų skirtumai; d) didesnės projekto tęstinumo galimybės integruojantis į kitas europines 

kūrybingo mokymos(si) iniciatyvas; e) didesnės sinergijos galimybės, derinant su kitomis 

europinėmis švietimo inovacijų iniciatyvomis. 

 Remiantis Europos Komisijos uţsakymu atliktoje studijoje „Kultūros poveikis 

kūrybingumui“
22

, kurioje įvardyti reikšmingiausi kultūra pagrįsti kūrybingumo ugdymo 

modeliai,  buvo sudarytas dešimties ES ir EEE šalyse egzistuojančių modelių sąrašas. 

Siekiant atsirinkti tinkamiausią, buvo nustatyti tokie baziniai modelio atrankos kriterijai: 
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 Impact of culture on creativity. KEA European Affairs, June, 2009 



 

 

 Skirtas mokykloms, vykdančioms formaliojo švietimo programas. Numatomas 

projektas skirtas mokykloms, vykdančioms formaliojo švietimo programas, tad ieškoma 

modelio, kuris taip pat skirtas tokioms mokykloms; 

 Įgyvendinamas kaip nacionalinė programa. Projektas yra nacionalinio masto, skirtas 

visos šalies bendrojo lavinimo mokykloms, todėl ieškoma atitinkamu lygmeniu taikomo 

modelio. 

 Modelio pagrindas – veikla mokyklose, o ne edukacinė veikla kultūros įstaigose. 

Kultūros pagrindu ugdomo kūrybingumo modeliai paprastai kyla iš kūrybos ir švietimo 

sektorių bendradarbiavimo, tačiau vienais atvejais daugiau dėmesio skiriama kultūrinio 

produkto integravimui į švietimo sistemą (kaip padaryti kultūrinį produktą labiau prieinamą 

moksleiviams), o kitais – norima skatinti kūrybingumo ugdymą per kūrybišką mokymą ir 

mokymąsi pačiose mokyklose. Pirmuoju atveju ugdomas kultūros vartotojas, antruoju – 

kūrėjas. Numatomame projekte, neignoruojant, bet ir nesuabsoliutint abiejų tikslų, svarbus 

dar vienas – pasitelkiant kūrėjų atrastus metodus, padidinti mokymosi patrauklumą. 

Lietuvoje projektą inicijuoja pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai institucija 

(Ugdymo plėtotės centras).  Dėl šių prieţasčių ieškoma tokio modelio, kuris sudarytų 

sąlygas kūrybingam mokymui(si) betarpiškai pačiose mokyklose.  

 



 

 

4.2 Kultūra paremto kūrybingumo ugdymo modelių Europos šalyse palyginamasis vertinimas ir alternatyvių modelių 

trumpojo sąrašo sudarymas 

Eil. 

Nr. 

Modeliai 

 

Informacijos šaltiniai 1. Skirtas 

mokykloms, 

vykdančioms 

formaliojo 

švietimo 

programas 

2. Įgyvendinamas 

kaip nacionalinė 

programa 

3. Modelio 

pagrindas –  

kūrybinė veikla 

mokyklose, o ne  

edukacinė veikla 

kultūros įstaigose 

4. Nepriklausomais 

tyrimais patvirtinta 

geroji patirtis 

5. Išvada: įtraukti 

/ neįtraukti į 

alternatyvių 

modelių trumpąjį 

sąrašą 

1. Creative Partnerships 

(Jungtinė Karalystė) 

http://www.creative-

partnerships.com/ 

+ + + + + 

2. BIP Mehlhornschulen 

(Vokietija) 

http://www.bip-

mehlhornschulen.de/ 

- - + + - 

3. Steiner-Waldorf 

sistema 

http://www.ecswe.org/ - - + + - 

4. Reggio Emilia sistema 

(gimusi Italijoje, vėliau 

pritaikyta kitose 

šalyse) 

http://www.reggioemiliaappro

ach.net 

- - + + - 

5. „Kultūros vaučeriai“  / 

„Kultūros mokyklinė 

kuprinė“ (Slovakijoje, 

Norvegijoje, 

Nyderlanduose ir eilėje 

kitų šalių) 

Evaluation of The Cultural 

Rucksack - a summary, Jorunn 

Spord Borgen, Synnøve 

Skjersli Brandt, 2006.  Report 

No. 8 to the Storting (2007-

2008) A Cultural Rucksack 

for the Future  

+ + - - - 



 

 

 

 

(http://www.regjeringen.no) 

6. La maison du geste et 

de l’image (Prancūzija) 

http://www.mgi-paris.org + - +/- - - 

7. Kunstenaars 

(Nyderlandai) 

http://www.cultuur-

ondernemen.nl/kunstenaars 

- + +/- - - 

8. Creative Schools 

Initiative (Švedija) 

http://www.regeringen.se/cont

ent/1/c6/13/07/63/27c3016f.pd

f   

http://www.kulturradet.se/Doc

uments/Bidrag/skapande%20s

kola/creative_schools.pdf 

+ + +/- + + 

9. Kultur Kontakt 

(Austrija) 

Annual report 2007, 

Art+Education, Kultur 

Kontakt Austria 

(http://www.kulturkontakt.or.a

t/upload/medialibrary/KKA_A

R_Arts+Cultural_Education07

.pdf) 

+ + + + + 

10. Skoletjenesten (Danija) http://www.skoletjenesten.dk/

sider/ 

+ + - - - 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/07/63/27c3016f.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/07/63/27c3016f.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/07/63/27c3016f.pdf


 

 

4.3 Trumpojo sąrašo modelių apžvalga 

 

4.3.1 Norvegijos nacionalinė programa „Kultūros mokyklinė kuprinė”
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Tikslai, pagrindimas 

Programos tikslas – sudaryti sąlygas visiems moksleiviams susipaţinti su 

profesionalų sukurtais kultūros ir meno produktais. Siekiama didinti kultūros prieinamumą 

visoje šalie teritorijoje, papildyti bendrojo ugdymo programas kultūrine programa.  

Intervencijos pobūdis 

Modelio esmė - kultūros ir meno produkcijos distribucija, pagrįsta esama kultūros 

institucijų sistema.  Valdymo schema - iš viršaus į apačią, konkretų įgyvendinimo modelį 

nustato regioninė valdţia.  

Tikslinė auditorija 

Iš pradţių programa skirta pradinių ir jaunesnių vid. klasių mokiniams (6-16 m.). 

Neseniai išplėsta, dalyvauja ir vyresnės klasės (6-19 m. mokiniai). Programa nacionalinė, 

apima visas šalies mokyklas.  

Poveikis 

Programos įvertinimas atliktas 2006 metais. Įvertinime pastebėta, kad programa 

pagrįsta daugiau regioninės valdţios pasiūla nei mokyklų, mokytojų, mokinių paklausa (iš 

viršaus į apačią modelis), programos administravimas pernelyg išplėtotas, neefektyviai 

siekiama tikslų. Turinys labai skirtingas, daug priklauso nuo regioninės veldţios ir 

kultūrinių institucijų (jos uţtikrina meninę programų kokybę, profesionalumą). Remiantis 

interviu su visų lygmenų programos dalyviais (nuo mokinių iki ministerijų darbuotojų) 

pastebėta, kad švietimo ir kultūros laukų atstovai sunkiai sutaria dėl programos poveikio 

mokyklos praktikai. Per maţai dėmesio mokyklų, mokinių poreikiams. Suvokta, kad 

sektorių bendradarbiavimas - didelis iššūkis. Dėl patirties perkėlimo - pastebėta, kad galima 

nacionaliniu lygmeniu perkelti kai kuriuos vietinius gerosios patirties atvejus, o perkėlimas 

į kitas šalis reikalauja didelės diskusijos. Atsiţvelgiant į šią kritiką, programa 

reformuojama. Vertintojų rekomendacijos: supaprastinti administravimą, įtraukti mokyklas 

į veiklos planavimą ir vertinimą, ieškoti efektyvesnių bendradarbiavimo formų.  Naujas 

įvertinimas kol kas neatliktas.   
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 “Kultūros mokyklinė kuprinė” nepatenka į trumpąjį sąrašą, tačiau pristatoma išsamiau kaip vienas 

ţinomiausių “kultūrinių vaučerių” sistemą taikančių modelių. 



 

 

Tęstinumas 

Programa veikia nuo 2001 metų, kasmet skiriama 20-23 mln. eurų iš nacionalinės 

loterijos pelno, taip pat prisideda regioninė ir vietos valdţia bei pačios kultūros institucijos. 

Numatoma, kad ateityje parama bus skiriama iš budţeto ir taps įprastine kultūros institucijų 

veiklos dalimi.  

Šaltiniai 

Evaluation of The Cultural Rucksack - a summary, Jorunn Spord Borgen, Synnøve 

Skjersli Brandt, 2006. 

Report No. 8 to the Storting (2007-2008) A Cultural Rucksack for the Future 

 

 4.3.2 Švedijos “Kūrybinių mokyklų iniciatyva” 

Tikslai, pagrindimas 

Iniciatyva remiasi nuostata, įtvirtinta bendrojo ugdymo programoje, kad mokykla yra  

atsakinga uţ mokinių kūrybinės raiškos gebėjimų vystymą ir susidomėjimo dalyvauti 

įvairiose kultūrinėse veiklose skatinimą. Iniciatyva siekiama vystyti jaunų ţmonių 

kūrybingumą ir mokyklų bendradarbiavimą su kultūra. Taip pat įvardijamas tikslas didnti 

visų vaikų ir jaunimo lygias galimybes pasinaudoti kultūros prieinamumo teise.   

Intervencijos pobūdis 

Savivaldybės ir atskiros mokyklos gali rašyti projektus ir prašyti lėšų profesionalaus 

meno produkcijoms ir pristatymams, ugdantiems vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, taip pat 

trumpesniems ar ilgesniems menininkų ir mokyklų bendradarbiavimo projektams, 

kultūrinių institucijų ir mokyklų bendradarbiavimo projektams. Lėšas administruoja ir 

projektus vertina Švedijos meno taryba. 

Tikslinė auditorija 

Programa skirta 7-9 klasių mokiniams ir apima visą šalies teritoriją.  

Poveikis 

Kol kas programos poveikio tyrimų nebuvo atlikta. Programos administratoriai 

pastebi, kad prieš pradedant programą reikia daug įdirbio vystant supratimą apie tai, kas yra 

meno edukacija mokykloje, kaip tai integruojama į mokymo dalykus ir t.t. Identifikuotos 

problemos: laiko projektų planavimui ir realizavimui trūkumas, komunikacijos tarp 

mokyklų ir menininkų problemos, mokytojų kompetencijų šioje srityje trūkumas, mokinių 

neįtraukimas į planavimą. Sėkmės faktoriai: išplėtoti ryšiai tarp mokyklų ir menininkų, 

http://www.nifustep.no/English/Sitepages/PublicationDetails.aspx?ItemId=25&culture=no&PublicationID=382
http://www.regjeringen.no/en/dep/kkd/Documents/regpubl/stmeld/2007-2008/report-no-8-2007-2008-to-the-storting.html?id=535404


 

 

mokyklos vadovų parama, mokytojų kompetencijos bendradarbiavimo su menais ir kultūra 

srityje, bendras mokytojų ir menininkų planavimas, mokinių įtraukimas į procesą. 

Akcentuojama, kad kokybiškesniam, efektyvesniam bendradarbiavimui trūksta, iš vienos 

pusės, daugiau ţinių apie kultūros integravimo į kasdienes mokyklos praktikas galimybes, 

iš kitos pusės - didesnio kultūros sektoriaus išmanymo apie mokyklos misiją, jos veiklos 

kontekstą.   

Tęstinumas 

Programa pradėta įgyvendinti tik 2008, nors Švedija turi gilias mokyklų ir kultūros 

sektoriaus bendradarbiavimo tradicijas. Kasmet skiriama 55 mln. Švedijos kronų (apie 5,2 

mln. eurų). Tikimasi, kad ateityje programa apims visus mokyklinio ugdymo lygius.  

Šaltiniai 

Konferencija “Promoting a creative generation - children and young people in the 

new culture and media landscape” (Getebrugas, Švedija 2009 liepos 29-30 d.), Švedijos 

meno tarybos atstovo pranešimas apie “Kūrybinių mokyklų iniciatyvą”. 

Brošiūra “Creative Schools Initiative”, 2009. 

 

  4.3.3 Austrijos organizacijos “Kultur Kontakt” programos 

Tikslai, pagrindimas 

Programų tikslai: 

- Skatinti aktyvų vaikų ir jaunimo dalyvavimą meniniuose ir kultūriniuose 

procesuose, atsispiriant nuo jų pačių gyvenimo aplinkybių; 

- Suteikti jaunimui priėjimą prie kultūrinės veiklos; 

- Spręsti su įvairove ir skirtumais susijusias problemas; 

- Remti bendradarbiavimu tarp mokinių, mokytojų, menininkų ir kultūros edukatorių 

pagrįstus mokymosi ir mokymo procesus; 

- Generuoti idėjas ir impulsus  kultūrinės edukacijos vystymuisi; 

-Gerinti komunikacijos tarp kultūros institucijų ir jų jaunosios publikos kokybę. 

 

Intervencijos pobūdis 

Kultur Kontakt Austria turi kelias mokyklų ir kultūros sektoriaus bendradarbiavimui 

skatinti skirtas programas, kurios įgyvendina ir remia dalyvavimu pagrįstus kultūrinės 



 

 

edukacijos projektus ir veiklas su mokyklomis visoje Austrijoje. Veiklos - mokytojų, 

menininkų, kultūros edukatorių konsultavimas, finansinė parama veiklai mokyklose ir uţ jų 

ribų, projektų, skirtų konkrečioms temoms, vystymas ir įgyvendinimas. Vienos programos 

įtraukia menininkus į mokyklos ugdymo veiklas, kitos suteikia galimybes 

besimokantiesiems aktyviai dalyvauti meninėje ir kultūrinėje erdvėje, trečios plėtoja 

ilgalaikį mokyklų ir kultūrinių institucijų bendradarbiavimą. Programos: Dialogo renginiai 

(Die Dialogveranstaltungen), p[ART] (mokyklų ir kultūros institcijų bendradarbiavimas), 

Kultūrinė edukacija mokyklose federaliniuose šalies muziejuose, K3 (kultūrinė edukacija 

mokyklose, įtraukiant praktikantus ar besimokančiuosius; ši programa susijusi su Austrijos 

profesinio mokymosi kaip ilgalaikės praktikos samprata).  

Artimiausia mūsų ieškomam modeliui programa – Dialogo renginiai. Tai 

vienkartiniai renginiai, kuriems mokyklos teikia paraiškas ir gauna finansavimą 

menininkams samdyti. Dalyvaujančių mokyklų mokytojams ir menininkams Kultur 

Kontakt Austria teikia nemokamas konsultacijas dėl bendrų projektų vystymo ir 

įgyvendinimo.  

Tikslinė auditorija 

Mokytojai ir mokyklų vadovai; mokiniai ir visų tipų mokyklos; besimokantieji 

profesinio švietimo srityje; menininkai; kultūros edukatoriai; meno ir kultūros institucijos; 

švietimo institucijos. 

Poveikis 

2006 metais atlikta dialogo renginių programos poveikio studija (Vienos ekonomikos 

ir verslo administravimo universiteto NPO institutas). Pagrindinis studijos tikslas buvo 

įvertinti remiamų veiklų poveikį bendrųjų kompetencijų vystymui. Studijos išvada - 

dialogo renginiai labai sėkmingai prisideda prie mokinių vystymosi. Jie padeda jiems 

mokytis, kaip mokytis, paţinti ir ugdyti save pačius kaip asmenybes bei ugdyti bendravimo 

su kitais gebėjimus. Dialogo renginiai paţadina mokinių susidomėjimą menais ir kultūra, 

sukuria erdvę kūrybiškumui ir pasididţiavimui savo kūrybos rezultatais. Menininkai 

įţvelgia didelę bendros veiklos naudą mokiniams ir sau patiems. Jie išmoksta geriau 

suprasti vaikų ir jaunimo poreikius, iš to gimsta idėjos tolesniam bendradarbiavimui. 

Menininkai ir mokytojai labai pozityviai vertina organizacinius programos aspektus ir 

sąveiką tarp mokyotjų, mokinių ir organizacijos Kultur Kontakt Austria. 

Dialogo renginius Austrijos Švietimo, menų ir kultūros ministerija remia jau 30  

metų. Per tą laiką apie 3 milijonus vaikų ir jaunimo sudalyvavo daugiau kaip 57 000 

renginių. Kasmet apie 130 000 mokinių dalyvauja daugiau nei 3000 renginių. (2009 m. 

duomenys) 

2010 m. atliktas programos p[ART] vertinimas (tik vokiečių k.). 



 

 

 

Tęstinumas 

Kultur Kontakt Austria didelį dėmesį teikia kultūrinės edukacijos projektų 

tęstinumui: kaupia gerųjų praktikų duomenų bazę, rūpinasi patirties sklaida (mokymai, 

konsultacijos mokytojams, menininkams, kultūros institucijų darbuotojams), atlieka 

poveikio studijas. Šiuo metu mokyklos ir kultūros institucijos išbando naujas tęstinio 

bendradarbiavimo formas programos p[ART] rėmuose.  

Šaltiniai  

 Annual report 2007, Art+Education, Kultur Kontakt Austria   

Organizacijos “Kultur Kontakt Austria” portale pateikiama informacija apie kultūros 

sektoriaus ir mokyklų bendradarbiavimą: 

http://www.kulturkontakt.or.at/de/kulturvermittlung-mit-schulen.  

 

4.3.4 Jungtinės Karalystės programa “Kūrybinės partnerystės” 

Tikslai, pagrindimas 

Programos tikslai: 

 Ugdyti jaunų ţmonių kūrybiškumą, keliant jų ateities aspiracijas ir didinant 

pasiekimus; 

 Ugdyti mokytojų gebėjimus ir bendradarbiavimo su kūrėjais įgūdţius;   

 Ugdyti mokyklų poţiūrius į kultūrą, kūrybiškumo ir partnerystės teikiamas 

galimybes. 

 Ugdyti kūrybinių industrijų profesionalų gebėjimus, vystyti sektoriaus pajėgumą ir 

uţtikrinti darnią jo plėtrą. 

Intervencijos pobūdis 

Programoje dalyvaujančios mokyklos rengia kūrybiškus, kiekvienoje mokykloje 

skirtingus individualius projektus. Dalyvavimas programoje sukuria sąlygas mokykloms 

geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymas ir mokymasis gali sustiprinti  mokyklos ugdymo 

procesus.  

Programa aprėpia laiką skirtą planavimui, padedančiam išsiaiškinti mokyklos ir 

mokinių poreikius, ir suplanuoti veiklas, orientuotas į mokyklų tobulinimo planus ir 

problemų sprendimą,  sudaro galimybes moksleiviams, mokytojams ir kuriantiems 

praktikams dirbti drauge, palaiko jų bendradarbiavimą ir leidţia sukurti ilgalaikius 

http://www.kulturkontakt.or.at/upload/medialibrary/KKA_AR_Arts+Cultural_Education07.pdf
http://www.kulturkontakt.or.at/de/kulturvermittlung-mit-schulen


 

 

bendradarbiavimo ryšius. Mokyklos projektai visuomet uţbaigiami refleksijos etapu, kai 

įsivertinami projekto pasiekimai ir analizuojama, kaip sukauptos patirtys gali būti 

integruotos į mokyklos ugdymo procesus.   

Su kiekviena programoje dalyvaujančia mokykla nuolat dirba kūrybos agentas. 

Kūrybos agentai - tai kūrybinio sektoriaus atstovai, specialiai paruošti atlikti tarpininkų tarp 

mokyklos ir kūrybinio sektoriaus vaidmenį bei tapti kritiškais mokyklos draugais ir 

kūrybiško mokymo(si) procesų skatintojais. 

Kūrybinių partnerysčių modelis orientuotas į mokyklų tobulinimo planus, nes toks 

yra Jungtinės Karalystės mokyklų reţimas. Kūrybinės partnerystės projektai daugiausia 

įgyvendinami pamokų metu, jie integruojami į įvairių dalykų ugdymo planus. 

Kūrybinių partnerysčių programoje dalyvauja visų lygmenų ir tipų bendrojo lavinimo 

mokyklos.  

Modelis turi kokybės uţtikrinimo sistemą, orientuotą į aukštus įgyvendinimo veiklos 

standartus ir nuolatinį modelio tobulinimą. 

Modelis turi platų ratą įvedimo į programą, mokymų ir tęstinio profesinio mokymo 

programų, skirtų kūrybinio sektoriaus profesionalams, mokytojams ir mokyklų vadovams.  

Programą įgyvendina organizacija “Kūrybiškumas, kultūra ir švietimas” kartu su 

regioninių partnerių tinklu.  

Poveikis  

Apie Kūrybinių partnerysčių modelio taikymą Anglijoje atlikta daug tyrimų, kuriuos 

atliko ir nacionalinės agentūros, ir universitetai ir privačios tyrimų kompanijos įvairiais 

pjūviais. Tyrimus atliko Nacionalinis švietimo tyrimų fondas (NFER), Pricewaterhouse 

Coopers LLP, Britų rinkos tyrimų biuras, nacionalinė inspektūra OFSTED, Kmebridţo 

universitetas ir kiti.   Per visą programos veikimo laikotarpį į tyrimus investuota apie iki 5 

mln. svarų sterlingų.  Visi tyrimai: https://www.creativitycultureeducation.org/research-

impact/. 

Keletas tyrimų apibendrinimų:  

Kūrybinių partnerysčių programos veiklos nepagerina standartizuotais nacionaliniais 

testas matuojamų mokymosi pasiekimų. Vienas iš šio reiškinio paaiškinimų – testai nėra 

skirti kūrybiniams gebėjimams matuoti, o tiems standartiniams akademiniams gebėjimams, 

kuriuos jie matuoja, kūrybiškumas neturim įtakos. 

Programoje dalyvaujančių mokyklų direktoriai ir jas tikrinusi Inspektūra (OFSTED) 

mano, kad mokyklos lygmenyje mokinių pasiekimai ir paţymiai pagerėja. Poveikis 

stipresnis vyresnėse klasėse. 

https://www.creativitycultureeducation.org/research-impact/
https://www.creativitycultureeducation.org/research-impact/


 

 

Geresni mokymosi rezultatai siejami su  programos įtaka mokinių nuostatoms ir kai 

kurioms bendrosioms kompetencijoms: pasitikėjimui savimi, atsparumui nesėkmėms, 

gebėjimui improvizuoti, gebėjimui dirbti savarankiškai, bendravimui ir bendradarbiavimui, 

įskaitant bendravimą su suaugusiais; poţiūriui į mokyklą, mokymosi motyvacijai ir 

elgesiui. 

Kūrybinių partnerysčių programa įgyvendinama nuo 2002 metų, per tą laiką joje 

dalyvavo daugiau nei milijonas vaikų, 5500 mokyklų daugiau nei 90 000 mokytojų, 

įgyvendinta daugiau nei 8000 individualių programų.  

Tęstinumas  

Pastaruoju metu organizacija “Kūrybiškumas, kultūra ir švietimas” savo kaip 

pasaulinės kūrybinio mokymo ir mokymosi lyderės vaidmenį. Šiuo metu “Kūrybinių 

partnerysčių” patirties pagrindu vystomos programos ir projektai Čekijoje, Latvijoje, 

Lietuvoje, Makedonijoje, Vokietijoje.  

Šaltiniai 

Research digest: 2006-09. Creativity, Culture and Education, 2009.  

Creative Partnerships: changing young lives. Creativity, Culture and Education, 2009. 

Portale www.creativitycultureeducation.org pateikiama informacija. 

 

4.4 Labiausiai atitinkančio Lietuvos poreikius modelio nustatymas 

 

Antrajam atrankos etapui nustatyti šie kokybiniai kriterijai:  

 

- Nepriklausomais tyrimais įrodytas modelio efektyvumas. 

Mokyklos ir kūrėjų bendradarbiavimas daţniausiai būna trumpalaikis, spontaniškas, 

improvizuotas. Siekiant sisteminio pokyčio projekte dalyvausiančiose mokyklose, reikia, 

kad kūrėjai būtų gerai parengti partnerystei su mokykla ir įsipareigoję  jai, mokytojai – 

parengti darbui su kūrėjais ir vystantys savo kūrybinio mokymo kompetencijas proceso 

metu, o šio bendradarbiavimo poveikis – tvarus. Todėl ieškota modelių, kuriuose būtų: 

- kokybės uţtikrinimo sistema, numatanti nuolatinę mokyklose įgyvendinamos 

veiklos prieţiūrą ir uţtikrinanti aukštą mokykloje įgyvendinamų veiklų kokybę; 

- išvystyta mokytojų tęstinio profesinio mokymo kūrybinio mokymo ir mokymosi 

srityje programa; 

http://www.creativityculture/


 

 

- sukaupta  patirtis atliekant ilgalaikius, tęstinius modelio įgyvendinimo stebėseną ir 

vertinimą (siekiant patenkinti ESF reikalavimus, reikės stebėti projekte 

dalyvaujančių mokinių pasiekimus); 

- siekiant uţtikrinti tvarų bendradarbiavimo poveikį, ieškoma modelio, kuris turi 

išbandytas ilgalaikes, į visos mokyklos pokyčius orientuotas programas. 

Išanalizavus tris trumpojo sąrašo modelius pagal šiuos kriterijus, nustatyta, kad 

vienintelis modelis, atitinkantis visus kokybinius kriterijus, yra “Kūrybinės partnerystės”. 

 

4.5 Pasirinkto kūrybiškumo ugdymo modelio aprašymas
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4.5.1 Įvadas. “Kūrybinių partnerysčių” modelio kilmė ir principai 

 

Kūrybinių partnerysčių programai Jungtinėje Karalystėje pradţią davė 1998 metais  

paskelbta NACCCE ataskaita “All our futures”, kurios rašymui vadovavo Ken Robinson.  

Kaip rašoma ataskaitoje, švietimas visame pasaulyje susiduria su ekonominiais, 

technologiniais, socialiniais, asmeniniais iššūkiais. Politikos formuotojai pripaţįsta, kad 

būtina kuo skubiau perţiūrėti, kaip investuojama į ţmogiškuosius išteklius, kurių reikšmė 

dvidešimt pirmojo amţiaus visuomenės esminė.  

Ataskaitoje akcentuojama, kad reikia švietimo sistemos, kuri išlaisvina jaunų ţmonių 

kūrybinį potencialą, ugdo lankstumo, bendradarbiavimo, komunikacinius gebėjimus. Reikia 

perţiūrėti esmines švietimo nuostatas, išplečiant jauno ţmogaus ugdytinų, pripaţįstamų 

gebėjimų sampratą, ir atitinkamai perţiūrint, kaip  skatinti jaunų ţmonių motyvaciją, 

pasitikėjimą, kelti aspiracijas, kaip ir kokius gebėjimus ugdyti. Kūrybingumo ir kultūrinis 

ugdymas labai svarbūs siekiant šių tikslų. Kultūra siejama ne tik su menais, bet su mokslo 

ir technologijų įtaka gyvenimo būdams, intensyvėjančiai skirtingų kultūrų sąveikai. 

Kultūrinis paţinimas ir  supratimas ypač svarbus siekiant uţkirsti kelią netolerancijai, 

ugdant gebėjimą pozityviai veikti kultūrinių pokyčių, kultūrinės įvairovės aplinkoje. 

Kūrybinis ir kultūrinis mokymas yra dinamiškai susiję ir turi implikacijų ugdymo turiniui 

bei veiklai klasėje. 

Remiamasi nuostata, kad kūrybingumo galima “išmokyti”. Mokytojai gali ieškoti 

kūrybingų mokymo metodų ir taip pat gali skatinti mokinių kūrybinius gebėjimus. 
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Mokytojų vaidmuo - atpaţinti jaunų ţmonių kūrybines galimybes ir sudaryti sąlygas joms 

atsiskleisti. 

Ataskaita “All our futures” rekomendavo sukurti nacionalinę strategiją, kaip suburti 

visuomenės pajėgas ir pakeisti švietimą taip, kad jis atitiktų jaunosios kartos poreikius ir 

būsimus iššūkius.  

Ataskaitoje išdėstytų idėjų pagrindu 2002 metais Anglijoje pradėjo veikti “Kūrybinių 

partnerysčių” programa, kurią iš pradţų koordinavo Anglijos menų taryba, o vėliau - 

specialiai įkurta organizacija “Kūrybingumas, kultūra ir švietimas” (Creativity, Culture and 

Education) su regionuose veikiančiomis taikymo ir įgyvendinimo organizacijomis (Area 

Delivery Organizations).  

“Kūrybinės partnerystės” yra menininkų ir mokytojų bendradarbiavimas, 

kūrybingumą siekiant paversti mokymo procesų dalimi. Kūrybinės partnerystės projektai 

vyksta per pamokas, jie integruojami į ugdymo planus. Viena iš fundamentalių “Kūrybinių 

partnerysčių” modelio nuostatų - mokytojo profesija - kūrybinė. Sukurtas modelis - 

mokytojų, mokinių ir kūrybinių praktikų trikampis. 

 

4.5.2 Kūrybinių partnerysčių programos 

Kūrybingumo mokyklos – tai tik 60 mokyklų, įsipareigojusių tobulinti savo veiklos 

praktiką ir su kitų mokyklų tinklu dalytis tuo, ko išmoksta. 

 

Pokyčių mokyklos – tai 800 mokyklų, kurių kūrybinis tobulinimas remiamas daugiau 

kaip trejus metus, siekiant reikšmingai pakeisti jų moralinius principus, siekius ir 

laimėjimus.  

 

Tyrimo mokyklos – tai 1200 mokyklų, kurios kūrybinės partnerystės programas 

vykdo metus, norėdamos išspręsti mokyklai aktualų klausimą. 

Lentelė. Mokyklų programų modelis 

 

 Tyrinėjanti mokykla Pokyčių 

mokykla 
Kūrybos agento dienų 

skč 

10 20 

Kuriančio praktiko 

dienų skč. 

15-20 50-60 

Projekto apimtis Viena ar kelios klasės ar konkreti 

mokinių grupė 

Visa 

mokykla 



 

 

Pav. Proceso išsidėstymas per mokslo metus 

 

Procesas 

Kūrybinė partnerystė prasideda nuo mokyklos tobulinimo plano, kuriame išdėstomi 

svarbiausi kiekvienos mokyklos prioritetai. Kartais šios programos mokyklai padeda 

įgyvendinti jos sudarytą planą, kitais atvejais pabrėţia tam tikrus plano akcentus, su 

mokykla kuria ir vykdo projektus, susijusius su įvardytais klausimais. Programos sukurtos 

taip, kad atitiktų mokyklų ir jaunuolių poreikius.  

 

Kūrybingų profesionalų vaidmuo 

Kūrybinės partnerystės proceso ašis yra kūrybingų profesionalų ir mokyklų ilgalaikiai 

ryšiai. Kūrybingi profesionalai dirba kūrybinių agentų darbą, padėdami sukurti programą 

mokyklai, arba kaip kūrybingi praktikai jie tiesiogiai dirba su mokiniais ir mokytojais. 

Dirbdami su daugybės skirtingų sričių kūrybingais profesionalais, jaunuoliai gali 

gerinti įvairius įgūdţius ir įgyti įvairios patirties. Kūrybingi praktikai iš jaunuolių tikisi 

visiškai kitokių dalykų, kai šie lūkesčiai dideli, vaikams kyla noras susidoroti su iššūkiu. 

Dirbas mokyklose naudingas ir kūrybingiems profesionalams. Jie išgirsta naujų balsų, 

susipaţįsta su įvairiais poţiūriais ir su daugelio mokytojų kūrybingais mokymo metodais, 

taip priima naujus iššūkius bei praturtina savo asmeninę patirtį. 

Proceso valdymas 

Kūrybinės partnerystės programos uţtikrina, kad mokytojai galės viską smulkiai 

suplanuoti, jei reikės, jiems bus numatytas laikas ir šaltiniai, naudingi tolesniems tyrimams. 

Bendradarbiaujant su mokykla, kūrybinės partnerystės programoje numatomi tinkami 

kūrybingi profesionalai ir jie įdarbinami dirbti prie projekto. Tiek mokytojams, tiek 

kūrybingiems profesionalams bus organizuojami kursai, padėsiantys pasiruošti dirbti kartu.  

Pasibaigus projektui, pagal kūrybinės partnerystės programos nuostatus skatinama 

projektą įdėmiai įvertinti ir apmąstyti, o patirtį panaudoti perţiūrint mokyklos tobulinimo 

planą. Daţnai tai reiškia plano keitimą, nes patirtis iškelia naujų prioritetų. 



 

 

 

4.5.3  Modelio metodinės medžiagos sąrašas 

Mokykloms: 

- Mokyklų paraiškos formos (įskaitant paraiškos kriterijus)  

- Dalyvavimo atrankoje vadovas, kuriame paaiškinama, kaip pildyti paraišką, 

kaip vykdyti atrankos procesą, pateikiami pavyzdţiai 

- Dalyvavimo programoje vadovas (kūrybinės mokyklos vystymosi modelis 

(diagnostinis įrankis) + projekto planavimo, biudţeto, stebėsenos ir 

vertinimo formos) 

- Sutarties su kūrybiniais praktikais modelis 

- Tarpinio vertinimo forma 

- Galutinio vertinimo ir ataskaitos formos 

 

Projekto administracinei grupei: 

- Paraiškų teikimo ir atrankos proceso aprašymas, grįţtamojo ryšio pateikimo 

formos 

- Subsidijos pasiūlymo forma 

- Standartinės sąlygos, sutarties su mokykla standartinė forma 

- Visų programos dokumentų duomenų bazė 

- Mokyklų apmokymų medţiaga 

- Mokyklų planavimo proceso kokybės uţtikrinimo metodika 

- Tarpinio vertinimo kokybės uţtikrinimo metodika 

- Galutinio vertinimo ir ataskaitos kokybės uţtikrinimo metodika 

- Projekto tyrimų, stebėjimo ir vertinimo modelis 

 

4.5.4 Įvedimas į programą ir tęstinis profesinis mokymas 

 

Pagal “Kūrybinių partnerysčių” modelį, visi mokymai ir profesinio vystymosi 

programos rengiami remiantis konkrečių programos dalyvių individualių poreikių auditu. 

Kūrybos agentų ir kuriančių praktikų mokymų programų turinys visada siejamas su 



 

 

“Kūrybinių partnerysčių” esminių  kūrėjų kompetencijų sąrašu. Specifiniai mokytojų ir 

mokyklos personalo poreikiai identifikuojami remiantis poreikiais, įvardytais diagnstinio 

įrankio Kūrybinės mokyklos vystymosi modelio - pagalba.  

Pagrindinės mokymų temos: švietimo sistemos, edukacijos kontekstas, kultūros 

sektoriaus kontekstas, kūrybingumo ir kūrybiško mokymosi teorijos, vaikai ir jaunuoliai 

kaip kūrybinių procesų dalyviai ir bendraautoriai, mokyklos kaip palankios kūrybiškam 

mokymuisi aplinkos vystymas, refleksyvios praktikos skatinimas ir vystymas, partnerystės 

ir bendradarbiavimas mokymesi, kūrybinės pedagogikos, klausimais paremtos pedagogikos 

principai, kūrybinio mokymsi programų mokykloje vystymas, projektų planavimas, veiklų 

mokykloje vykdymas, mokymosi dokumentavimas, vertinimas, vaikų saugumas ir kt.  

Kūrybos agentų ir kuriančių praktikų kompetencijos  

· Suprasti kūrybinių partnerysčių principus 

· Plėtoti ir valdyti veiksmingus bendradarbiavimo ryšius su mokyklomis 

· Suvokti savo kūrybinės praktikos ir kitų kūrybiškumo santykį 

· Siekti tobulėti kaip kuriantis praktikas ir dirbti kartu su kitais praktikais 

· Planuoti ir plėtoti projektus mokyklose 

· Kritiškai mąstyti ir vertinti  

· Įgyvendinti veiklas mokykloje  

· Gerbti vaikus ir jaunus ţmones, vertinti jų indėlį drauge formuojant mokymąsi  

· Prisidėti prie mokyklos kaip kūrybiškos mokymąsi palaikančios aplinkos plėtojimo 

· Kartu su mokytojais vystyti kūrybišką ir bendradarbiavimo pedagogiką kaip 

klausimais grįsto mokymosi (enquiry-based learning) pagrindąs 

· Skatinti veiklų įvertinimą  

· Išmanyti socialinį, edukacinį ir kultūrinį kontekstus, kuriuose plėtojama programa  

· Suvokti kūrybišką mokymąsi šiuolaikinių edukacijos teorijų kontekste  

· Įgyvendinti ilgalaikes kūrybiško mokymosi programas 

· Įvertinti ir dţiaugtis pasiekimais 

· Atstovauti kūrybišką poţiūrį 

 



 

 

4.5.5 Kūrybinės mokyklos vystymosi modelis
25

 

Kūrybinės mokyklos vystymosi modelis (toliau: KMVM) yra diagnostinis įrankis, 

skirtas padėti mokykloms, kurios siekia tapti kūrybiškomis mokyklomis. Kūrybinė 

mokykla čia suprantama kaip vieta, kurioje,  tam tikrų esminių faktorių dėka, sudaromos 

sąlygos moksleivių turiningam ir įvairiam kūrybiniam mokymuisi, pateikiamas platus 

spektras struktūruotų galimybių vystyti savo kūrybingumą.  

Kūrybinės mokyklos yra tos, kurioms kūrybiškas mokymasis yra strateginis siekinys 

ir esminė praktika. Tokios mokyklos vysto kūrybinį mokymąsi per kūrybinį mokymą, 

stiprias partnerystes ir nuolatinę refleksiją.  

KMVM paskirtis yra padėti mokykloms analizuoti, kaip jos vysto kūrybinio 

mokymosi aplinką, suteikti daugiau aiškumo, padėti identifikuoti tikslus ir pasiekimus. 

KVMV nėra preskriptyvaus pobūdţio.  Naudodamos KMVM kaip analitinį įrankį, 

mokyklos gali vystyti savo pačių poţiūrius, pagrįstus patirtimi ir savo specifinių kontekstų 

suvokimu.  

KMVM struktūra: 

 Lyderystė ir etosas 

 Ugdymo programų vystymas ir įgyvendinimas 

 Mokymas ir mokymasis 

 Personalo mokymasis ir tobulėjimas 

 Aplinka ir resursai 

 Programos planas 

 

4.5.6 Poveikio vertinimas 

Daugelio suinteresuotų šalių, įskaitant Švietimo standartų departamentą (Ofsted) ir 

Specialųjį parlamentinį komitetą, nepriklausomi tyrimai ir ataskaitos parodė, kad 

„Kūrybinių partnerysčių“ programos teigiamai paveikė visus dalyvius: jaunuolius, tėvus, 

mokytojus ir mokyklas, taip pat kūrybingus profesionalus. Nuo 2002 metų „Kūrybinių 

partnerysčių“  programos intensyviai vykdytos daugiau kaip 2700 visos Anglijos mokyklų. 

Daugiau kaip 12 800 mokyklų bent iš dalies įsitraukė į programą. 2008 metų balandţio 

mėnesį pristatyta nauja programos struktūra, dabar kiekvienais metais dalyvauja apie 2300 
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mokyklų. Tai reiškia, kad vienu metu apie 10 procentų Anglijos mokyklų dalyvauja vienoje 

iš programų.  

 

4.5.6.1 Poveikis akademinėms ţinioms  

Nacionalinis švietimo tyrimų fondas (NŠTF; angl. National Foundation for 

Educational Research (NFER) apklausė 13 000 jaunuolių, dalyvavusių kūrybinės 

partnerystės programų veikloje. NŠTF nustatė, kad:  

„Tie jaunuoliai, kurie dalyvavo kūrybinės partnerystės programų veikloje, pralenkė tų 

pačių mokyklų mokinius, vertinant visas tris pakopas. Tai buvo akivaizdu, palyginus 2 ir 3 

pakopų anglų kalbos, matematikos ir mokslų vidutinį taškų skaičių, galutinį taškų skaičių, 

geriausius 8 įvertinimus ir 4 pakopos mokslų įvertinimus.“
26

 

Tų pačių 13 000 jaunuolių apklausa buvo tęsiama, 2008 m. NŠTF pristatė naują 

ataskaitą, kurioje priėjo išvadą, kad akademinių ţinių pagerėjimas, nors ir maţas, išlieka: 

„Kūrybinės partnerystės programos duoda naudos. Nors jų poveikis yra reliatyviai 

maţas, šio tyrimo rezultatai rodo, kad kūrybinės partnerystės programos prisideda prie 

ţinių lygio gerėjimo. Pavyzdţiui, jaunuolių, dalyvavusių kūrybinės partnerystės programų 

veikloje, antrinio švietimo bendrojo sertifikato (angl. GCSE) progresas vidutiniškai 2,5 

balo geresnis uţ panašių jaunuolių, kurie mokėsi kitose mokyklose.“
 27

 

 

Tai atspindi išvadas, gautas apklausus vadovaujančius mokytojus (mokyklų 

direktorius) iš kūrybinės partnerystės mokyklų, 2006 m. šiuos mokytojus apklausė Britų 

rinkos tyrimų tarnyba (BRTT; angl. British Market Research Bureau (BMRB)
28

. BRTT 

pranešė, kad: 

- 75 procentai apklaustų vadovaujančių mokytojų pastebėjo, kad jų 

mokykloms įsitraukus į kūrybinės partnerystės programas pagerėjo 

akademiniai standartai. 

- 79 procentai apklaustųjų pastebėjo, kad įsitraukus į kūrybinės partnerystės 

programas pagerėjo ţinių lygis. 
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Šis poveikis akivaizdţiausias buvo tose mokyklose, kurios įsikūrusios skurdţiausiose 

vietovėse. 81 procentas šių mokyklų vadovaujančių mokytojų pastebėjo tiek švietimo 

standartų, tiek ţinių lygio pagerėjimą, mokykloje pradėjus vykdyti programą. 

4.5.6.2 Poveikis tėvams 

Jaunuolių akademines ţinias lengviausia numatyti įvertinus, kiek jų tėvai domisi 

vaikų švietimu. Dėl šios prieţasties, įpareigojus kūrybinės partnerystės kūrėjams, Pradinio 

švietimo ir raštingumo centras (PŠRC; angl. Centre for Literacy in Primary Education 

(CLPE) 2006 m. parengė ataskaitą
29

, kiek kūrybinės partnerystės programos tėvus skatina 

domėtis jų vaikų švietimu. Šioje 2008 m. išspausdintoje ataskaitoje teigiama, kad:  

 Kai vaikai įtraukiami į trumpalaikius arba ilgalaikius kūrybinius projektus, jie apie 

šią savo patirtį plačiai pasakoja namuose.  

 Kai mokykloje kūrybiniams projektams pritariama, tėvams atrodo, kad jie daugiau 

supranta, ko jų vaikai mokosi mokykloje, taip tėvai ima kurti savo vaikų kaip 

besimokančiųjų perspektyvas ir susimąsto, ko mokomasi mokykloje ir uţ jos ribų.  

 Tėvų manymu, kūrybinės programos duoda alternatyvios ilgalaikės naudos, 

teigiamai veikia vaikų siekius ir jų mokymąsi.  

 Kūrybinės programos – tai ir nerizikingas kvietimas tėvams susipaţinti su 

mokytojais ir visa mokykla, iš pradţių įsitraukus į kūrybinius projektus kartais net kyla 

noras įsidarbinti mokykloje.  

 Tokie projektai kai kuriuos tėvus taip pat paskatina uţmegzti socialinius ryšius su 

kitais suaugusiaisiais, priklausančiais platesnei bendruomenei.  

 Vaikams įsitraukus į kūrybines programas, kai kurie tėvai ima save suvokti kaip 

besimokantį ţmogų, drąsiau naudotis jiems ir jų vaikams pasitaikančiomis kultūrinio bei 

kitokio lavinimosi galimybėmis.  

 Kūrybinės partnerystės programose numatyti stiprūs modeliai, skatinantys ir 

palaikantys platesnį šeimos mokymąsi, taip pat tėvų įsitraukimą į vaiko mokymosi procesą. 

 

4.5.6.3 Poveikis mokiniams 

Anksčiau minėta Britų rinkos tyrimų tarnybos (BRTT) atlikta nepriklausoma 

vadovaujančių mokytojų apklausa taip pat patvirtino platesnį programos poveikį.  

Vidurinių mokyklų mokytojų apklaustieji: 
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 92 proc. nurodė, kad pagerėjo mokinių pasitikėjimas; 

 91 proc. nurodė, kad pagerėjo mokinių bendravimo įgūdţiai; 

 87 proc. nurodė, kad pagerėjo mokinių motyvacija; 

 80 proc. nurodė, kad mokiniams labiau patinka mokykla; 

 78 proc. nurodė pastebėję, kad mokiniams tapo lengviau mokytis savarankiškai; 

 70 proc. nurodė, kad pagerėjo mokinių elgesys. 

 

Veiksmingesnis mokymas, motyvuotesni mokiniai ir stipresnis tėvų susidomėjimas 

gali paaiškinti anksčiau apibūdintą poveikį ţinių lygiui, tikėtina, kad šie veiksniai taip pat 

paveiks kitus mokinių elgesio aspektus. 

 

2006 m. Švietimo standartų departamentas (Ofsted), patikrinęs 36 mokyklų 

pavyzdţius, paskelbė ataskaitą
30

 apie kūrybinės partnerystės programas. Ofsted patikrinimo 

išvados kartoja daugelį anksčiau apţvelgtų tyrimų išvadų ir patvirtina, kad kūrybinė 

partnerystė pagerina jaunuolių siekius ir laimėjimus, mokytojų įgūdţius bei kūrybingumą. 

Ofsted inspektorių teigimu, esama įrodymų, kad pastebimai pagerėja jaunuolių, 

dalyvavusių kūrybinės partnerystės programų veikloje, pagrindiniai mokymosi įgūdţiai:  

„Daugumoje aplankytų mokyklų pastebimai pagerėjo mokinių raštingumas, ypač 

gebėjimo rašyti, ir kalbėjimo įgūdţiai... Keletas mokyklų taip pat nurodė, kad mokiniai 

lengviau įgyja ir geriau pritaiko matematinius įgūdţius... 

Mokiniai veiksmingai naudojosi informacija ir komunikacinėmis technologijomis 

ieškodami, tyrinėdami, kurdami ir modeliuodami idėjas, tai galioja skirtingoms sritims.“ 

Inspektoriai taip pat nustatė, kad projektai pagerino jaunuolių pasitikėjimą ir 

kūrybinius įgūdţius:  

„Dauguma kūrybinės partnerystės programų veiksmingai stiprino tam tikras mokinių 

kaip kūrybingų ţmonių savybes: gebėjimą improvizuoti, rizikuoti, atgauti fizines ir 

dvasines jėgas, bendradarbiauti su kitais. Kūrybingi praktikai, mokytojai ir kiti darbuotojai 

akivaizdţiai vertino šias savybes kaip vertas tobulinti ir pasitelkti, jei mokiniai nori išreikšti 

savo kūrybingumą. Dauguma apklaustų mokinių ţinojo, kad šios savybės laikomos 

svarbiomis.“  
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Šių naujų įgūdţių ir savybių tobulinimas yra labai svarbus norint pagerinti bendrą 

jaunuolių poţiūrį į švietimą:  

„Daţnai programos poveikis yra pasikeitęs poţiūris ir elgesys, taip pat pastebimas 

kūrybingas poţiūris į darbą. Tai svarbus pasiekimas; jis svarbus tiek mokytojams, kurie 

anksčiau netikėjo savo kūrybingumu ir gebėjimu atskleisti kitų kūrybingumą, tiek 

mokiniams, kurių anksčiau neįtikindavo mokymo būdai ar švietimo vertė. 

Kai kuriems mokiniams dalyvavimas kūrybinės partnerystės programose tapo 

lemiamu įvykiu; pasibaigus projektui, nesuprastėjo geras lankomumas ir nesumaţėjo 

susidomėjimas mokymusi. Nedaugelyje mokyklų mokinių poţiūrio ir elgesio pagerėjimas 

vykstant projektams reiškė grįţimą į mokyklą, taigi tai labai svarbus laimėjimas.“ 



 

 

5. PEST analizė 

Politinė aplinka 

 Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose keliamas švietimo 

plėtotės tikslas uţtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią tiek atviroje pilietinėje 

visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens, tiek dabarties pasaulio 

visuomenės poreikius. 

 Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje numatyta 

kurti inovatyvią ekonomiką bei pasiekti, kad švietimas ir mokslas taptų 

katalizatoriumi plėtojant pilietišką, moralią ir kūrybingą galimybių visuomenę, 

kuriant verţlią, konkurencingą ir šiuolaikišką demokratinę valstybę. 

 Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse pabrėţiama, kad visuomenės kūrybiniai 

gebėjimai – tai pagrindiniai jos tvarumo ir konkurencingumo ištekliai. Kultūra ir 

kūrybingumas – tai demokratijos ir laisvos asmenybės saviraiškos prielaida. 

Kūrybingumas uţtikrina visuomenės gebėjimus išsaugoti ir perduoti tradicijas, 

gebėjimus atnaujinti savo institucijas, diegti naujoves, prisitaikyti prie naujų 

aplinkybių. Kultūra ir menas nuo maţens ugdo asmenybės iniciatyvumą, 

saviraišką, pasitikėjimą savimi, sintetinį mąstymą, emocinį intelektą. Kultūra ir 

menas formuoja kūrybiškumui palankią aplinką, skatina pilietiškumą, toleranciją, 

gerus socialinius santykius, intelektine nuosavybe pagrįstos kūrybos ir ţinių 

ekonomikos plėtrą. Kūrybingumas ir novatoriškumas – tai modernios visuomenės 

ir valstybės paţangos veiksnys, svarbiausias kultūros ekonomikos išteklius. Todėl 

Lietuvos kultūros politikos kaitos tikslas – atskleisti, išsaugoti ir plėtoti 

visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą. Kultūra ir švietimas, 

papildydami vienas kitą, kuria palankias sąlygas visapusiškai, kūrybingai, 

sugebančiai sėkmingai prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių asmenybei lavintis ir 

tobulėti visą gyvenimą. Siekiant ugdyti kultūrines ţmogaus kompetencijas ir 

kūrybingumą visą jo gyvenimą, būtina formaliojo švietimo sistemoje svarbią vietą 

skirti kultūriniam švietimui ir visose ugdymo programose skatinti kūrybiškumą. 

 Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos vienas iš 

pagrindinių tikslų – ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandţią, kultūringą 

ir kūrybingą jauno ţmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės 

dalimi, asmenybę. Vienas iš uţdavinių šiam tikslui pasiekti – sudaryti sąlygas 

jaunimo kultūrinei edukacijai, skatinti jaunimo kūrybiškumą, remti profesionalų ir 

neprofesionalų jaunimo meną. 

 



 

 

Ekonominė aplinka 

2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje pabrėţiama, kad: 

 ateityje šalies konkurencingumą vis labiau lems inovatyvumas, o šalies darbo rinkai 

reikės kvalifikuotos, lanksčios, gebančios prisitaikyti prie kintančios ekonomikos 

iššūkių darbo jėgos, todėl vienu iš svarbiausių iššūkių tampa mokymasis visą 

gyvenimą. 

 daugelio darbdavių vertinimu, profesinį mokymą baigę asmenys stokoja ne tik 

specialiųjų įgūdţių, bet ir bendrosios kompetencijos – gebėjimo palaikyti 

aukštesnę darbo kultūrą, atsakomybės ir pareigos jausmo, bendravimo įgūdţių ir 

pan. Darbdaviai neretai yra pasiryţę patys investuoti į darbuotojų profesines 

ţinias, tačiau nėra linkę taikstytis su reikiamos bendrosios kompetencijos 

trūkumais. Tai parodo, kaip svarbu suteikti bendrosios kompetencijos dar bendrojo 

lavinimo mokyklose, kurią būtų galima tobulinti aukštesnio lygio švietimo 

įstaigose. Tai sudarytų sąlygas sėkmingiau integruotis į darbo rinką. 

 tik labai nedidelė dalis Lietuvos formaliojo švietimo įstaigų absolventų siekia 

pradėti arba pradeda savarankišką ūkinę veiklą. Visuose švietimo sistemos 

lygmenyse pernelyg maţai dėmesio skiriama ugdyti verslumą, lyderystės 

kompetenciją. Švietimo sistema pernelyg nukreipta perteikti informaciją, tačiau 

maţai skatina ir ugdo savarankišką kritinį ir analitinį mąstymą, kūrybiškumą. 

 2009 m. Europos novatoriškumo pranešime (European Innovation Scoreboard) 

Lietuva priskiriama prie riboto inovatyvumo šalių ir ES lenkia tik Bulgariją, 

Latviją ir Rumuniją. 

 

Socialinė aplinka 

 Vienas svarbiausių mokymosi visą gyvenimą rodiklių, rodančių visuomenės 

kūrybiškumą ir inovacinį potencialą, yra suaugusiųjų dalyvavimas tęstiniame 

mokyme. 2005 m. tęstiniame mokyme Lietuvoje dalyvavo beveik dvigubai 

maţesnė suaugusiųjų dalis nei ES. Viena iš prieţasčių, kodėl vis dar nedaug 

Lietuvos gyventojų mokosi visą gyvenimą, yra motyvacijos stoka. Tarptautinė 

patirtis rodo, kad vienas iš kūrybingo mokymosi poveikių – išaugusi motyvacija 

mokytis. 

 Pagal Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepciją, kultūrinio ir meninio 

ugdymo plėtra teigiamai veikia aktualių dabarties švietimo problemų sprendimą: 

mokymosi motyvacijos, lankomumo, šeimos ir bendruomenės dalyvavimo 

ugdyme; kultūrinis ir meninis ugdymas padeda spręsti socialinės sanglaudos 



 

 

problemas, taip pat prisideda prie pilietinio ir tautinio ugdymo; turi įtakos mokinių 

asmeniniam gyvenimui ir padeda spręsti iškylančias šeimos problemas; padeda 

orientuotis šiuolaikinėje įvairialypėje kultūroje, formuoti asmenines vertybines 

nuostatas; kultūrinis ir meninis ugdymas padeda stiprinti mokyklos bendruomenę, 

skatina kūrybines naujoves mokyme, kūrybinių metodų taikymą ugdymo procese, 

didina mokymosi ir mokymo prestiţą visuomenėje, skatina nuolatinį mokyklos 

ugdymo procesų atsinaujinimą. 

 

Technologinė aplinka 

 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje pabrėţiama, kad 

siekiant didinti darbo našumą ir kuriamą pridėtinę vertę gamybos sektoriuje labai 

svarbu technologinės naujovės ir inovacijos, o tuo pačiu ir darbo jėgos 

kvalifikacija. 

 Šiuo metu Lietuvoje didelis dėmesys skiriamas platesniam informacinių 

technologijų taikymui įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, tame tarpe – 

švietime. Šiuolaikinės informacinės technologijos suteikia technines galimybes 

kūrybingumo ugdymui pasitelkti gerąją įvairių disciplinų ir įvairių šalių patirtį bei 

naudoti lanksčias mokymo formas. 

 Iš kitos pusės, kaip pabrėţiama Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse, ţinių 

visuomenei, kaip ir kūrybos visuomenei, reikia ţmonių, turinčių puikią vaizduotę, 

išlavintą kritinį mąstymą, intuiciją, logiką ir estetikos pojūtį. Todėl ţinių 

visuomenės plėtra ir kūrybiškumo ugdymas teigiamai įtakoja vienas kitą. 

 



 

 

6. SSGG ir alternatyvų analizė 

6.1 SSGG analizė 

 

6.1.1 Išskirtinos šios kūrybingumo ugdymo švietimo sektoriuje stiprybės (privalumai): 

- Mokinių kūrybingumo ugdymo nuostatos atitinka strategines švietimo raidos 

kryptis – Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatą uţtikrinti 

švietimo kokybę, atitinkančią tiek atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje 

gyvenančio asmens, tiek dabarties pasaulio visuomenės poreikius. 

- Didesnį nei ankstesniais metais dėmesį kūrybiškumui skiria Vyriausybė: 

Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje, patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodţio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Ţin., 2008, 

Nr. 146-5870), numatyta kurti inovatyvią ekonomiką bei pasiekti, kad švietimas ir 

mokslas taptų katalizatoriumi plėtojant pilietišką, moralią ir kūrybingą galimybių 

visuomenę, kuriant verţlią, konkurencingą ir šiuolaikišką demokratinę valstybę. 

- Mokinių kūrybingumo ugdymo nuostatos įtrauktos į nacionalinį ugdymo turinį 

reglamentuojančius dokumentus: Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, 

vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategiją, patvirtintą  Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. geguţės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK– 970, 

atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2433). 

- Pastaraisiais metais didėjo dėmesys neformaliajam vaikų švietimui - Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu 

Nr. 189 (Ţin., 2009, Nr. 33-1268), įgalina sukurti efektyviai veikiančią neformaliojo 

švietimo sistemą; 

- Remiantis OECD atlikta tarptautine mokymo ir mokymosi apklausa (TALIS, 2009)  

pastebima, kad daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių šalių mokytojų yra 

nepatenkinti suteikiamais mokymais ar kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo 

galimybėmis bei norėtų tobulintis daugiau nei tobulinosi iki šiol.  

- Mokytojai gana palankiai nusiteikę kūrybiškumo ugdymo atţvilgiu: apie 90% teigia 

norintys išmokti ugdyti gabius ir talentingus mokinius, tiek pat – išmokti pakelti 

mokinių mokymosi motyvaciją (Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo 2008 m. 

duomenys), apie 50% yra įsitikinę, kad mokyklos siekia ugdyti kūrybiškus 

mokinius ir kad šis siekis palaikomas bei skatinamas. 



 

 

- Kūrybišką mokymąsi palankiai vertina mokiniai – kad kūrybinės uţduotys yra 

svarbios vertinant mokymąsi tiki apie 60% mokinių. 

- Pagal Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepciją, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. ISAK43, 

kultūrinio ir meninio ugdymo plėtra teigiamai veikia aktualių dabarties švietimo 

problemų sprendimą: mokymosi motyvacijos, lankomumo, šeimos ir bendruomenės 

dalyvavimo ugdyme;  kultūrinis ir meninis ugdymas padeda spręsti socialinės 

sanglaudos problemas, taip pat prisideda prie pilietinio ir tautinio ugdymo; turi 

įtakos mokinių asmeniniam gyvenimui ir padeda spręsti iškylančias šeimos 

problemas; padeda orientuotis šiuolaikinėje įvairialypėje kultūroje, formuoti 

asmenines vertybines nuostatas; kultūrinis ir meninis ugdymas padeda stiprinti 

mokyklos bendruomenę, skatina kūrybines naujoves mokyme, kūrybinių metodų 

taikymą ugdymo procese, didina mokymosi ir mokymo prestiţą visuomenėje, 

skatina nuolatinį mokyklos ugdymo procesų atsinaujinimą. Tokiu būdu gali būti 

sukurta valstybės ir savivaldybių kultūros, švietimo įstaigų vaikų ir jaunimo 

kultūrinės edukacijos veiklos sistema, apimanti Lietuvos regionus, kaimo vietoves; 

būtų sudarytos palankios sąlygos valstybės, savivaldybių kultūros, švietimo 

įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, kultūros ir meno kūrėjams aktyviai 

dalyvauti vaikų ir jaunimo kultūrinio ir meninio ugdymo procese; gerėtų vaikų ir 

jaunimo kultūrinė ir meninė veiklos, ypač regionuose, kaime, stiprinant formaliojo 

ugdymo ir neformaliojo švietimo sričių, kultūros įstaigų bendradarbiavimą, 

pasitelkiant neformaliojo švietimo pedagogų ir kultūros darbuotojų patirtį ir jų 

mokymo bazę. 

- Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodţio 1 d. Nr. 1715 (Ţin., 2010-12-

04, Nr. 142-7299) vienas iš pagrindinių tikslų – ugdyti sąmoningą, pilietišką, 

patriotišką, brandţią, kultūringą ir kūrybingą jauno ţmogaus, gebančio būti aktyvia 

įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę. Vienas iš uţdavinių šiam tikslui pasiekti 

- sudaryti sąlygas jaunimo kultūrinei edukacijai, skatinti jaunimo kūrybiškumą, 

remti profesionalų ir neprofesionalų jaunimo meną. 

- Kultūros politikos kaitos gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m.  

birţelio 30 d., Nr. XI-977 (Ţin. 2010-07-08, Nr. 80-4152), teigiama, kad 

kūrybingumas - tai vienas labiausiai vertintinų asmens gebėjimų. Kūrybingumas ir 

novatoriškumas – tai modernios visuomenės ir valstybės paţangos veiksnys, 

svarbiausias kultūros ekonomikos išteklius. Remiant kūrybą ir kūrybingumą, būtina 

stiprinti meno poveikį visuomenei, kuriant kultūros bendradarbiavimo su kitais 

sektoriais modelius. Taip pat teigiama, kad būtina formaliojo švietimo sistemoje 



 

 

svarbią vietą skirti kultūriniam švietimui ir visose ugdymo programose skatinti 

kūrybiškumą. 

 

6.1.2 Išskirtinos šios kūrybingumo ugdymo švietimo sektoriuje silpnybės (trūkumai): 

- Kūrybingumo ugdymas, laikytas vienu pagrindinių tikslų Lietuvos švietimo 

reformos pirmaisiais metais, vėliau buvo uţgoţtas lengviau įgyvendinamų bei 

pamatuojamų tikslų, todėl išliko svarbiu prioritetu tik pradiniame ugdyme bei 

meninio ugdymo dalykuose, iš šių – labiau dailėje nei muzikoje ar gimtojoje 

kalboje. 

- Kūrybingumui ugdyti nėra palankus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos darbo 

stilius: informacijos, kurią siekiama perteikti, gausa; dalykų gausa, ypač antrajame 

pagrindinės mokyklos koncentre; didelis tempas ir didelis mokytojų patiriamas 

spaudimas dar efektyviau išnaudoti laiką; nelanksčiai planuojamas ugdymas 

(pamokų tvarkaraščiai); nuolatinis formalus vertinimas balais; todėl ir mokiniai, ir 

mokytojai teigia, kad būti kūrybiškiems trūksta laiko.   

- Kūrybingumo gebėjimai netikrinami per valstybinius egzaminus, todėl jo ugdymas 

beveik išnyksta paskutinėse vidurinės mokyklos klasėse – tame jauno ţmogaus 

amţiaus tarpsnyje, kuriame jis būna sukaupęs pakankamai ţinių, gebėjimų ir drąsos 

konvencijoms lauţyti ir naujovėms kurti. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 

egzaminų programos ir ugdymo proceso vertinimo sistema yra silpnai orientuotos į 

kompetencijų matavimą.  

- Asmens kūrybingumo raidai didelę įtaką daro kultūrinės patirtys (įspūdţiai) ir 

kultūros išteklių prieinamumas; ir patirtys, ir ištekliai mokinių namuose pasiskirstę 

labai netolygiai, priklauso nuo gyvenamosios vietos urbanizacijos lygio, tėvų 

išsilavinimo bei pajamų, o mokykla šiuos skirtumus maţai kompensuoja. 

- Tradiciškai egzistuojant dviems lygiagrečioms ugdymo sistemoms – formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo, bendrojo lavinimo mokykla didţiąją dalį kūrybingumo 

ugdymo uţdavinių buvo įpratusi perleisti neformaliojo ugdymo sistemai – menų 

mokykloms bei įvairiems būreliams ir klubams; tačiau juos linkę lankyti labiau 

pasitikintys savimi, verţlesni ir rūpestingesnių tėvų vaikai, o bendra pasirenkamojo 

papildomojo ugdymo veiklas lankančių mokinių dalis yra nedidelė – ne daugiau 

kaip 30% visų mokinių; taigi kūrybingumo ugdymas yra nevisuotinis ir netolygus. 

- Kūrybingumo ugdymas nepakankamai siejamas su gamtamoksliniu ugdymu, o 

kūrybingo mokymo ir mokymosi stoka gali būti viena iš gamtos mokslų 

nepopuliarumo prieţasčių, nors jiems skiriamas vienas svarbiausių vaidmenų 

kuriant kūrybinę ekonomiką. Tarptautinio 15-mečių mokinių pasiekimų tyrimo 



 

 

PISA duomenimis aukščiausiąjį, šeštąjį, gamtos mokslų pasiekimų lygmenį, kuris 

liudija gebėjimus integruoti įvairių sričių ţinias ir kūrybingai spręsti problemas, 

2006 m. pasiekė tik 0,4% Lietuvos mokinių. Nacionaliniai mokinių pasiekimų 

tyrimai, lyginantys 2004, 2006 ir 2008 m. duomenis, atskleidė, kad gamtos mokslų 

pasiekimai kasmet ţemėja, be to, kuo vyresni mokiniai, tuo maţiau jiems patinka 

gamtos mokslai: 2008 m. gamtos mokslai patiko 80% šeštokų, bet dešimtoje klasėje 

chemija patiko tik 40% mokinių, fizika – apie 50%, biologija – 65% (kitų dalykų 

populiarumas bėgant laikui taip smarkiai nesmunka). 

- Mokytojai nepakankamai pasirengę dirbti kūrybingai ir skatinti mokinių 

kūrybingumą - nes mokytojus (išskyrus menų ir pradinio ugdymo) rengiančiose 

aukštosiose mokyklose trūksta specialių kūrybingumo ugdymo strategijoms mokyti 

skirtų kursų ir seminarų, stinga metodinės ir mokomosios medţiagos mokinių 

kūrybingumo ugdymui.  

- Dėl neaukšto pedagoginių specialybių prestiţo dalis mokytojų nėra tokie stiprūs 

savo srities specialistai, kad galėtų savarankiškai kurti sudėtingų gebėjimų ir gilių 

bei įvairiapusių ţinių reikalaujančias uţduotis arba holistiniu poţiūriu į paţinimą ir 

ugdymą pagrįstus tarpdalykinius projektus; trečdalis mokytojų nori mesti 

pedagoginį darbą, tad jiems stinga darbo dţiaugsmo ir, galbūt, jėgų, kurie yra būtini 

kuriant mokinių motyvaciją.  

- Mokykloms stinga kūrėjų – menininkų ir kitų kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus  

profesijų atstovų praktikų – talkos rašant vadovėlius, kuriant uţduotis ir įvairią 

metodinę medţiagą, rengiant įvairių sričių kūrybinius projektus, taip pat papildomai 

dirbant su gabiaisiais ar labiau motyvuotais mokiniais. 

- Reikalingas Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d. Nr. 926, 

efektyvumo įvertinimas ir tolimesnių įgyvendinimo programų patvirtinimas, siejant 

tai su Ilgalaikės paţangos strategijos „Lietuva 2030“ sukūrimu ir kūrybingumo bei 

verslumo vertės siekiant šalies paţangos, visuomenės narių pilietinės atsakomybės 

uţ savo, savo vaikų ir visos šalies gyvenimą artimiausiais dešimtmečiais 

pripaţinimu. 

 



 

 

6.1.3 Išskirtinos šios kūrybingumo ugdymo švietimo sektoriuje galimybės 

(rekomendacijos): 

 

- Įvairių šalių į kultūros ir švietimo sektorių bendradarbiavimą orientuotos programos 

paremtos ţmogaus teise turėti priėjimą prie įvairių kultūrinės ir meninės raiškos 

formų ir raiškos laisve.  

- Pagal 2006 m. gruodţio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl  

bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, be kitų, būtina ugdyti 

kultūrinio sąmoningumo ir raiškos gebėjimus. Jie pagrįsti ţiniomis, kurios apima 

suvokimą apie vietos, nacionalinį ir Europos kultūros paveldą ir jo vietą pasaulyje; 

pagrindinėmis ţiniomis apie svarbiausius kultūros kūrinius, įskaitant populiariąją 

šiuolaikinę kultūrą;  taip pat kultūrinę ir kalbinę įvairovę Europoje (ir kituose 

pasaulio regionuose), poreikį ją išlaikyti ir estetinių veiksnių svarbą kasdieniame 

gyvenime. Svarbiausi gebėjimai - meno kūrinių vertinimas bei gėrėjimasis jais, 

saviraiška įvairiomis raiškos priemonėmis panaudojant ţmogaus įgimtus gebėjimus. 

Be to, tai yra gebėjimas susieti savo kūrybingą ir išraiškingą poţiūrį su kitų ţmonių 

nuomone ir nustatyti kultūrinės veiklos socialines ir ekonomines galimybes bei jas 

įgyvendinti. Kultūrinė raiška būtina ugdant kūrybinius gebėjimus, kurie vėliau gali 

būti pritaikyti įvairiose profesinėse srityse. 

- Švietimo prieinamumas kaip Europos Sąjungos ir nacionalinis prioritetas ypatingai 

svarbus dabartinių ekonominių ir demografinių pokyčių kontekstuose; kelia 

svarbius klausimus kultūros ir švietimo politikų sinergijai. ES Tarybos išvadose dėl 

kūrybinės kartos skatinimo teigiama, kad priėjimas prie įvairių kultūrinės raiškos 

formų, meninių praktikų ankstyvame amţiuje yra svarbus asmenybės vystymuisi, 

tapatybei, savigarbai, tarpkultūrinių kompetencijų ir kitų svarbių gebėjimų, susijusių 

su socialine įtrauktimi, aktyviu pilietiškumu ir įsidarbinimo galimybėmis, vystymu. 

ES Tarybos išvadose dėl jaunimo priėjimo prie kultūros teigiama, kad didinti 

jaunimo priėjimą prie kultūros reiškia didinti socialinę įtrauktį, lygybę ir aktyvų 

jaunų ţmonių dalyvavimą  bei kovoti su diskriminacija ir skurdu.  

- Europos Sąjungos mąstu pripaţintas kokybiško meninio ir kultūrinio ugdymo 

poveikis pilnaverčiam asmens ugdymui, motyvacijos ir mokymosi įgūdţių 

ugdymui, kūrybinio ir inovacinio potencialo didinimui.  

- Europos Komisijos uţsakytoje struktūrinių fondų įtakos kultūros indėliui į lokalinę ir 

regioninę plėtrą 2010 m. studijoje konstatuojama, kad pastaraisiais metais išaugo 

kultūros institucijų ir švietimo bendradarbiavimas, vadinamas „kūrybinėmis 

partnerystėmis“. Kūrybiškumą ir inovacijas bei geresnį įgūdţių atitikimą darbo 



 

 

rinkai taip pat skatina tyrimų centrai, verslo įmonės ir viešojo administravimo 

institucijos. Studijoje teigiama, kad kultūra grindţiamų projektų socialinis poveikis 

pasireiškia darbo vietų kūrimu, mokymais, gebėjimų ir kompetencijų ugdymu 

(kultūrinė veikla naudojama siekiant įtraukti sunkiai pasiekiamas visuomenės 

grupes, o kultūra paremti mokymai naudoja neįprastas komunikacijos formas, todėl 

jis daţnai yra efektyvus gerinant pagrindinius kalbinius, bendravimo ir 

organizacinius gebėjimus), socialinė įtrauktis (inclusion), socialinio kapitalo 

kūrimas.  Studijoje teigiama, kad kultūrinio ugdymo projektai teigiamai įtakoja 

ekonominį augimą ir tiesiogiai prisideda prie konkurencingumo ir darbo vietų 

kūrimo.  

- Europos šalių patirtis rodo, kad kuriančių praktikų įtraukimas į švietimo veiklas daro 

teigiamą poveikį kūrybinei ekonomikai: patobulinti konsultavimo, vadybos, 

komunikacijos, grupinio darbo įgūdţiai suteikia jiems daugiau galimybių 

tiesioginėje profesinėje veikloje; dalyvavimo programose suteikiamas dalinis 

finansinis stabilumas suteikia galimybę neapleisti kūrybinės veiklos, nepalikti 

kūrybinio sektoriaus. Kultūros ir kūrybinio sektoriaus verslumo tyrimas parodė, kad 

dauguma kūrybos praktikų su verslumu susijusius gebėjimus įgyja ne formaliojo 

ugdymo sistemoje, o per patirtį ir iš kolegų, tad mokymosi visą gyvenimą galimybių 

plėtra šiam sektoriui itin svarbi.  

- Priėjimas prie plataus rato kultūrinių ir meninių patirčių sudaro prielaidas vaikų ir 

jaunimo kūrybiškumui. ES Tarybos išvadose teigiama, kad dalyvavimas kultūrinėse 

veiklose, įtraukiant tiesioginius kontaktus su menininkais, gali paskatinti kūrybinį ir 

inovacinį vaikų potencialą per kūrybinio mąstymo, vaizduotės ir saviraiškos 

stimuliavimą. 

- Kultūra traktuojama kaip ketvirtoji visuomenės tvarios plėtros sąlyga. Tai siejama su 

kultūrinei, meninei veiklai būdingu aktyviu santykiu su praeitimi ir dabartimi bei 

gebėjimu kurti ateities vizijas. Švietimo sistemos pokyčių prasme tai reiškia poreikį 

humanizuoti švietimo procesus, atsitraukiant nuo įsigalėjusio industrinio, 

technokratinio, linijinio mentaliteto, pereiti prie tokių ugdymo praktikų, kurios 

orientuojasi į visapusišką asmenybės vystymą.  

- Europos Komisijos kultūros poveikio kūrybingumui studijoje (2009 m.)  „kultūra 

grindţiamas kūrybingumas“ suprantamas kaip kylantis iš meninės ir kultūrinės 

produkcijos arba veiklų, kurios skatina inovacijas bei apima daugiau nei meninius 

pasiekimus ar „kūrybinį turinį“, tiekiamą per internetą, kompiuterius ir elektroninius 

prietaisus.  Kultūra grindţiamas kūrybingumas yra susijęs su ţmonių, ypatingai 

menininkų, gebėjimu mąstyti vaizdingai ar metaforiškai, abejoti visuotinai 

suprantamais dalykais ir pasitelkti komunikacijai simbolių bei emocijų kalbą. Jis 



 

 

geba lauţyti nusistovėjusius socialinius papročius ir praktiką, įprastą mąstymo būdą, 

atverti galimybes kurti naujas vizijas, idėjas ar produktus.  Tam, kad atsirastų 

kultūra grindţiamas kūrybiškumas, reikalingi: asmeniniai gebėjimai (gebėjimas 

mąstyti plačiai, nelinijiniu, bet praktišku būdu, turėti vaizduotę; techniniai įgūdţiai 

(daţnai – meninės raiškos įgūdţiai ar amatai); socialinė aplinka (socialinis 

kontekstas, visų pirma – švietimas ir mokymasis, kurie skatina ir vertina 

kūrybiškumą, bei ekonomika, kuri investuoja į kultūrą ir kultūra grindţiamą 

kūrybiškumą) 

- Ilgalaikis, tęstinis darbas su skirtingų sričių kūrybinio sektoriaus profesionalais 

suteikia galimybių mokiniams išplėtoti įvairių gebėjimų, paţinti raiškos formų 

įvairovę. Kūrybiniai profesionalai kelia mokiniams neįprastus, kitokius 

reikalavimus, tai yra iššūkis mokiniams siekti daugiau.  

- Europos Komisijos kūrybiškumo kultūros poveikio studijoje (2009 m.)  iš kitų ES 

šalių išskiriamas Jungtinės Karalystės pavyzdys. Kūrybiškumas Britanijos 

mokyklose laikomas vienu iš visa apimančių švietimo programos tikslų. Teigiama, 

kad sėkmingam kūrybingumo mokymui reikalingas tinkamas balansas tarp laisvo ir 

intuityvaus eksperimentavimo bei tam tikro vadovavimo ir mentorystės. Siekiant 

plėtoti mokymosi aplinką kūrybingumui palankesne kryptimi rekomenduojama 

sukurti stimuliuojančią fizinę aplinką, taikyti kūrybingus metodus kūrybingiems 

mokiniams, mokyti mokytojus būti kūrybingais; uţmegzti partnerystes tarp 

mokyklų ir išorinių kultūrinių institucijų bei menininkų. 

- Viena iš sisteminių inovacijų pavyzdţių Jungtinėje Karalystėje yra „Kūrybinių 

partnerysčių“ (kūrybinio mokymosi) programa, kuri, kaip pripaţinta, yra padariusi 

pozityvų poveikį mokinių mokymosi rezultatams. Vidurinių mokyklų vadovų 

apklausa parodė, kad dalyvavimas „Kūrybinių partnerysčių“ programoje didina 

mokinių pasitikėjimą, gerina jų komunikacinius, savarankiško mokymosi 

gebėjimus, skatina motyvaciją, mokiniai geriau elgiasi ir tampa labiau patenkinti 

mokykla, o mokytojai patobulina gebėjimus, išmoksta efektyviau pasitelkti 

kūrybinius profesionalus klasėje, yra labiau linkę taikyti kūrybinius metodus. JK 

agentūros OFSTED 2006 ir 2008 metais atlikti tyrimai patvirtino kitų šaltinių 

pastebėjimus apie „Kūrybinių partnerysčių“ programos poveikius. Kūrybiškumas 

„Kūrybinių partnerysčių“ programoje siejamas su gebėjimais abejoti, kelti 

klausimus, sieti skirtingus dalykus, kurti naujoves, spręsti problemas, komunikuoti, 

dirbti grupėje, kritiškai mąstyti. 

- Kitas gerosios patirties bendradarbiaujant mokinių ugdymo srityje pavyzdys yra 

Austrijos organizacijos “Kultur Kontakt Austria” programa “Dialogo renginiai”, 

kurioje vykdomi įvairūs menininkų ir mokyklų bendradarbiavimo mikroprojektai. 



 

 

Jie padeda moksleiviams mokytis, kaip mokytis, paţinti ir ugdyti save pačius kaip 

asmenybes, kaip bendrauti su kitais. Dialogo renginiai paţadina mokinių 

susidomėjimą menais ir kultūra, sukuria erdvę kūrybiškumui ir pasididţiavimui 

savo kūrybos rezultatais.  

- Paskutiniais dešimtmečiais smarkiai pakito ir išsiplėtė raštingumo samprata. 

Visuotinai pripaţinta, kad raštingumas taip pat apima gebėjimus analizuoti ir 

suvokti informaciją, pateikiamą ne tik ţodiniuose tekstuose, bet ir perteikiamą 

kitomis medijomis: garsais, nejudančiais ir judančiais vaizdais (1982 m. UNESCO 

Griunvaldo deklaracijoje yra deklaruojama audiovizualinių medijų kaip edukacijos 

priemonių bei švietimo apie pačias medijas svarba pasauliniu lygmeniu, 2009 m. 

rugpjūčio 20 d. Europos Komisija išleido rekomendaciją dėl medijų raštingumo 

skaitmeninėje aplinkoje, siekiant konkurencingos audiovizualinės pramonės ir 

atviros ţinių visuomenės). Kūrybinių profesionalų, ypač media srities, darbas 

mokykloje Lietuvoje prisidėtų atskleidţiant galimybes mokytis pasitelkiant įvairias 

medijas, kūrybiškai naudojant IKT, išplečiant, demokratizuojant raiškos mokymosi 

procese formų skalę.  

- Kaip pastebima studijoje apie kultūros prieinamumą jaunimui (2008 m.), naujosios 

technologijos su savo globalia dinamika plečia jaunimo kultūrinės komunikacijos 

erdves ir jaunimo kūrybines galimybes, tuo pačiu reikalauja švietimo sektorių 

atnaujinti gebėjimus ir ištrinti tradicinius vaidmenis socializacijos ir mokymosi 

procesuose. Medijų edukacijos profesionalų diskusijose daţnai minima kultūrinės 

atskirties tarp medijų apsuptyje uţaugusios jaunosios kartos ir vyrenės kartos, kuriai 

šiuolaikinių medijų pasaulis gana svetimas. Kūrybiniai profesionalai (ypač medijų 

srities) galėtų veikti kaip tarpininkai, padedantys susieti skirtingas mokinių ir 

mokytojų kultūrines ir technologines patirtis. 

- Viena iš Europos kultūros darbotvarkės Atviro koordinavimo metodo Darbo grupės, 

skirtos sinergijų su švietimu, ypač menų ugdymu, ataskaitos rekomendacijų yra: 

kurti ilgalaikius mokyklų ir kultūrinių institucijų tinklus; tobulinti menininkų ir 

kultūros agentų mokymą, suteikiant jiems pedagoginius ir organizacinius gebėjimus 

dirbti su mokykla ir mokykloje; skatinti mokyklas didinti patirtį ir gebėjimus dirbti 

su menininkais ir kultūros organizacijomis; naudoti neformalų ugdymą kaip 

gyvybiškai svarbų formaliojo ugdymo elementą.  

- Kelių Europos šalių, turinčių nacionalines mokyklų ir kultūros sektoriaus programas 

(Norvegijos, Švedijos, Austrijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų), poveikio 

tyrimai rodo, kad efektyvus sektorių bendradarbiavimas yra didelis iššūkis. 

Svarbiausi iššūkiai: mokytojų, kūrybinių profesionalų ir kitų veikėjų gebėjimų 

bendradarbiauti vystymas, vieni kitų sričių ir sąveikos galimybių paţinimas, 



 

 

mokytojų, kūrybinių profesionalų ir mokinių įtraukimas į planavimo procesus, 

veiklos suderinimas su mokyklų vystymosi ir mokymo programų tikslais. Taip pat 

pastebima, kad kokybei ir efektyvumui esminiai faktoriai yra ilgalaikė sektorių 

bendradarbiavimo praktika, gerosios patirties apie ją kaupimas, sisteminimas ir 

sklaida, sisteminis poţiūris į bendradarbiavimą (centrinio koordinatoriaus ir 

partnerių tinklo egzistavimas).     

- Mokytojų ir kuriančių praktikų partnerystės prisideda prie socialinio verslumo 

gebėjimų stiprinimo, siekiant sukurti novatoriškus sprendimus socialinių problemų 

sprendimui ir mobilizuoti idėjas, informaciją, resursus ir socialines struktūras 

nuosaikiems socialiniams pokyčiams įgyvendinti. Mokytojai gali būti traktuojami 

kaip socialinių pokyčių agentai vietos bendruomenėse. Jie įgyvendina misiją kurti 

socialinę (ne tik privačią) naudą, geba atpaţinti ir pasitelkti naujas galimybes, 

įsitraukia į nuolatinį inovacijų, adaptacijų ir mokymosi procesą,  veikia nepaisydami 

ribotų resursų. 

- Kultūra grindţiamas kūrybiškumas vaidina svarbų vaidmenį generuojant socialines 

inovacijas. Pavyzdţiui, kultūra gali pasiūlyti naujus poţiūrius į tokių socialinių 

problemų sprendimą, kurių iki šiol nepavyko išspręsti. Iki šiol kultūra sėkmingai 

padėjo miestų regeneravimo, socialinės sanglaudos, nusikaltimų prevencijos, 

sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos srityse. 

- Lietuvoje plėtojamas kūrybinių industrijų sektorius – tai tokios veiklos, kurių 

pagrindas yra individo kūrybiškumas, gebėjimai bei talentas ir kurios gali kurti 

materialią gerovę bei darbo vietas kurdamos intelektinę nuosavybę.  Kūrybinėms 

industrijoms priskiriama architektūra, amatai, atlikėjų menai, dizainas, 

interaktyviosios kompiuterinės programos, drabuţių modeliavimas, meno ir 

antikvarinių vertybių rinka, muzika, kinas ir videoprodukcija, leidyba, televizija ir 

radijas, programinė įranga ir kompiuterinės paslaugos, reklama. Plačiąja prasme 

kūrybinės industrijos laikomos kultūrinių industrijų dalimi. Kultūrinės industrijos 

apima kūrybines industrijas, bibliotekas, paveldą, laisvalaikį ir turizmą bei sportą. 

2007 m. kovo 28   d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-217 

patvirtinta Kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros strategija (Ţin., 2007, Nr. 39-

1460). 2009 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtinti Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų nacionalinės kompleksinės 

programos projektai. Tikslingas kūrybinių ir kultūrinių industrijų ir švietimo 

sistemos institucijų ir organizacijų bendradarbiavimas. 

 



 

 

6.1.4 Išskirtinos šios kūrybingumo ugdymo švietimo sektoriuje grėsmės: 

- Plėtoti kūrybinį ugdymą, vaikų ir jaunimo uţimtumą bei neformalųjį švietimą 

Lietuvoje trukdo tai, kad visuomenėje vyrauja trumpalaikiai ekonominiai interesai, 

greitai ir lengvai pasiekiamos akivaizdţios naudos siekis. Trumpalaikių ekonominių 

interesų iškėlimas virš kūrybinio ugdymo gali didinti neatitikimą tarp ilgalaikių 

visuomenės poreikių ir ugdymo tikslų bei jaunimo karjeros pasirinkimų.  

- Visuomenė ir mokyklų bendruomenės daţnai nesuvokia kultūrinio ir kūrybinio 

ugdymo svarbos, todėl neskiria jam pakankamai lėšų ir kitų išteklių (laiko, 

personalo). 

- Esant nestabiliai ekonominei situacijai moksleivių kūrybinio ugdymo klausimai bus 

nustumti į dėmesio periferiją ir vertinami kaip antraeiliai. Nepakankamas 

moksleivių kūrybinio ugdymo  finansavimas gali paversti tai formaliu dalyku. 

- Jei mokyklos nebus skatinamos ir nebusi linkusios tapti unikaliomis, 

atsiţvelgiančiomis į savo mokinių bei bendruomenės poreikius, savęs įgalinti, 

prisiimti atsakomybes ir atskaitomybę, savarankišku mąstymu ir iniciatyvumu 

pagrįstas kūrybiškas darbas teliks deklaratyviu teiginiu.  

- Kultūrinių išteklių, kultūrinių patirčių, kultūrinio ugdymosi galimybių ir mokinių 

karjeros aspiracijų netolygumas miestuose, regionų centruose, kaimuose gilins 

visuomenės susiskaidymą, nesusikalbėjimą, socialinę diferenciaciją ir pagarbos 

kitoms socialinėms grupėms trūkumą.  

- Visuomenėje ir kultūroje iš esmės dominuojant pasiūlos–paklausos modeliui, gilėja 

socialinė atskirtis tarp kultūros (paveldo, atminties ir kitų) idėjų, refleksijų, kritikos 

diskurso ir bendrosios ţiniasklaidos erdvės, atotrūkis tarp kultūros kūrėjų ir 

švietimo institucijų, mokyklų. 

- Globalizacijos procesai kelia vis didesnius iššūkius kultūrų įvairovei. Nors 

informacinių technologijų pasiekimai teikia naujas galimybes pasaulio įvairovės 

paţinimui ir kultūrų dialogui plėtotis, nesuvaldyti globalaus konkurencingumo 

reiškiniai, menkas kultūrinis sąmoningumas ir neišvystyti kūrybiniai gebėjimai gali 

vesti prie kultūros standartizacijos, silpnų bendruomeninių ryšių, socialinės 

atskirties.  

 



 

 

 

6.2 Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė 

 
Alternatyvos 

numeris ir 

pavadinimas 

Alternatyvos aprašymas Alternatyvos 

vertinimo kriterijai 

Alternatyvos įvertinimas pagal vertinimo kriterijus 

1. „Nulinė“ 

alternatyva 

Jeigu projektas nebus 

įgyvendinamas, tai nebus 

pritaikytas Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose 

kūrybinių partnerysčių 

modelis, kuris galėtų sukurti 

sąlygas sistemingam 

mokyklų ir kūrybinio 

(įskaitant kūrybinių 

industrijų) sektoriaus 

bendradarbiavimui, siekiant 

kūrybingo mokymosi ir 

tvarių mokytojų nuostatų, 

ugdymo praktikos ir mokinių 

aspiracijų ir galimybių 

pokyčių.  

 

Poveikis 

atitinkamai švietimo ir 

mokslo sričiai pagal  

2007–2013 m. veiksmų 

programos priedo 

tikslą. 

Nors aukštajame moksle kūrybinių industrijų 

sektoriui skirtas prioritetinis dėmesys, tačiau horizontaliai 

nėra galimybių pilotinėms ir sisteminio  bendradarbiavimo 

patirtims, kūrybinio sektoriaus saitams su švietimo (t.y. 

bendrojo lavinimo institucijomis iki 2013 m.) sistema. 

Neinicijavus intervencijos valstybės mastu Lietuvos 

bendrojo lavinimo mokyklose, kūrybingumui ugdyti nebus 

sudarytos pakankamos sąlygos. Tai neigiamai įtakotų 

kūrybingumo ugdymą ir vertinimą, neskatintų diskusijų 

kaip sėkmingai plėtoti bendrąsias pasirenkamojo 

papildomojo ugdymo veiklas. Tokiu būdu visuomenė ir 

lokalinės mokyklų bendruomenės tik atsitiktinai galėtų 

susidurti su kultūrinio ir kūrybinio ugdymo pavienėmis 

mikroiniciatyvomis, nes nebūtų skiriama  pakankamai lėšų 

ir kitų išteklių (laiko, personalo). Esant biudţeto taupymui 

viešajame sektoriuje, švietimo ir kultūros bendradarbiavimo 

temos švietimo institucijų lygmenyje būtų ir toliau 

vertinamos kaip antraeilės ir nesudarytų prielaidų 

pokyčiams ilgalaikėje perspektyvoje kuriant ir įgyvendinant 

ilgalaikę šalies paţangos strategiją „Lietuva  2030”’. 

Nevykdant šio projekto, toliau didėtų kultūrinių išteklių, 

kultūrinių patirčių, kultūrinio ugdymosi galimybių ir 

mokinių karjeros aspiracijų netolygumas miestuose, regionų 

centruose, kaimuose, o tai palaipsniui  įtakotų visuomenės 

susiskaidymą, nesusikalbėjimą, socialinę diferenciaciją ir 

pagarbos kitoms socialinėms grupėms trūkumą. 

  Poveikis 

projekto tikslinėms 

grupėms. 

Mokytojai nebūtų pakankamai pasirengę dirbti 

kūrybingai ir skatinti mokinių kūrybingumą - nes 

mokytojus (išskyrus menų ir pradinio ugdymo) 

rengiančiose aukštosiose mokyklose trūksta specialių 

kūrybingumo ugdymo strategijoms mokyti skirtų kursų ir 

seminarų, stinga metodinės ir mokomosios medţiagos 

mokinių kūrybingumo ugdymui. Nebūtų uţtikrintas kūrėjų 

– menininkų ir kitų kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus 

profesijų atstovų praktikų – bendradarbiavimas rengiant 

metodinę literatūrą, rengiant įvairių sričių kūrybinius 

projektus, taip pat papildomai dirbant su gabiaisiais ar 

labiau motyvuotais mokiniais. 

Poveikis 

darnaus vystymosi 

principo 

įgyvendinimui. 

Nėra teigiamo poveikio, nes projektas nebūtų 

įgyvendintas. 

 

Poveikis lyčių 

lygybės ir 

nediskriminavimo 

principo 

įgyvendinimui. 

Nėra teigiamo poveikio, nes projektas nebūtų 

įgyvendintas. 

 



 

 

2. Projekto 

įgyvendinimas 

pilna apimtimi 

Projektas gali būti 

įgyvendintas tik visa 

apimtimi, t.y. įvykdant visas 

numatytas veiklas ir 

pasiekiant uţsibrėţtą tikslą ir 

rodiklius. Alternatyva 

įgyvendinti projektą ne visa 

apimtimi, atsisakant tam 

tikrų veiklų arba įtraukiant į 

projektą inovatyvius 

sprendimus nesvarstoma dėl 

efektyvumo stokos ir 

strateginės svarbos 

bendradarbiaujant švietimo ir 

kultūros sektoriams.  

Poveikis 

atitinka-mai švietimo ir 

mokslo sričiai pagal  

2007–2013 m. veiksmų 

programos priedo 

tikslą. 

Projekto finansavimo atveju bus skatinama 

kūrybinga mokymosi aplinka mokyklose, uţtikrinant 

prieigą prie kultūrinių išteklių, kultūrinių ir kūrybinių 

industrijų informacinės infrastruktūros;  bus sukurtas ir 

išplėtotas ilgalaikių partnerysčių tinklas tarp mokyklų ir 

kūrybinio sektoriaus; įdiegtas kūrybinių partnerysčių 

metodas švietimo ugdymo procese; sudarytos sąlygos 

bendrojo lavinimo mokyklų ir kūrybinio sektoriaus 

bendradarbiavimui parengiant kuriančius praktikus ir 

kūrybos agentus; įgyvendinta rezultatų ir „gerosios 

patirties“ sklaida (valorizacija) regioniniu ir nacionaliniu 

lygmeniu. 

Poveikis 

projekto tikslinėms 

grupėms. 

Projekto finansavimo atveju bus sukurti ir 

įgyvendinti mokyklų kūrybingumo plėtros paprojekčiai, 

orientuotas į kūrybinių metodų plėtrą ir sklaidą 

kūrybingiems mokiniams ir mokytojams; ugdomi mokinių 

kultūrinio sąmoningumo ir raiškos gebėjimai; padidinti 

mokytojų gebėjimai kūrybingumo ugdymo srityje bei šių 

gebėjimų taikymas moksleivių ugdymo procese; uţtikrintas 

švietimo tarptautiškumas, ekspertiniai mainai vaikų 

kūrybingumo ugdymo srityje. 

Poveikis 

darnaus vystymosi 

principo 

įgyvendinimui. 

Projektų įgyvendinimas taip pat sudarys galimybes 

kurti glaudesnį bendradarbiavimą su kultūros 

nevyriausybinėmis organizacijomis (asociacijomis, 

viešosiomis įstaigomis, labdaros ir paramos fondais). 

Projektų  metu gali būti skatinamos ekologines 

(aplinkosauginės), labdaringos tematikos, susijusios su 

tvarios plėtros iššūkiais šiuokainėje visuoemnėje. Projekto 

poveikis šiai horizontaliajai sričiai yra teigiamas. Projekto 

veiklos bus įgyvendinamos visos šalies mastu, todėl palies 

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. 

nutarimu Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Ţin., 2007, 

Nr. 15-555) išskirtas 14 šalies savivaldybių bei Lietuvos 

regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 23 d. 

nutarimu Nr. 575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370), nurodytus 7 

ekonominio augimo centrus. Projekto poveikis šiai 

horizontaliajai sričiai yra teigiamas. Projekto veiklos taip 

pat prisidės prie švietimo tarptautiškumo, ekspertinių 

„gerosios patirties“ mainų.  

Projektų įgyvendinimas taip pat sudarys galimybes 

kurti glaudesnį bendradarbiavimą su tarptautinėmis 

organizacijomis ir ekspertais švietimo ir kultūros 

bendradarbiavimo srityje. 

Poveikis lyčių 

lygybės ir 

nediskriminavimo 

principo 

įgyvendinimui. 

Projekto įgyvendinimo metu visiems naudos 

gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių atstovams bus 

suteikiamos lygios teisės dalyvauti Projekto veiklose ir 

naudotis Projekto rezultatais nepaisant jų lyties, rasės, 

etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amţiaus. 

 



 

 

Geriausios alternatyvos pasirinkimas ir jos vertinimas lėšų naudojimo efektyvumo 

aspektu 

2. Projekto įgyvendinimas pilna 

apimtimi 

Alternatyvos įgyvendinimo būdo analizė lėšų naudojimo 

efektyvumo aspektu 

Projekto įgyvendinimas pilna 

apimtimi 

Projektu siekiama pritaikyti Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklose kūrybinių partnerysčių modelį, kuris sukurtų sąlygas 

mokyklų ir kūrybinio sektoriaus bendradarbiavimui, siekiant 

kūrybiško mokymosi ir sisteminių bei tvarių mokytojų nuostatų, 

ugdymo praktikos ir mokinių aspiracijų ir galimybių pokyčių. 

Projektą sudaro kūrybinių partnerysčių modelio metodikos 

sukūrimas, pritaikant geriausią tarptautinę patirtį, mokyklų 

kūrybinio vystymosi paprojekčių įgyvendinimas mokyklose, 

mokytojų, kitų švietimo sistemos administravimo darbuotojų ir 

kūrybinio sektoriaus atstovų mokymai, mokyklų ir kūrybinio 

sektoriaus ir kitų organizacijų partnerystės tinklų kūrimas, 

tyrimai, gerosios patirties sklaida. 

 

 



 

 

7. Rekomendacijos 

 

7.1 Rekomendacijos dėl kūrybingumo ugdymo projekto bendrųjų ir specifinių 

tikslų, uždavinių ir vertinimo rodiklių  

 

Bendrasis tikslas Objektyviai patikrinami pasiekimų rodikliai  Informacijos šaltiniai 

· Plėtoti kūrybingumą 

Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose  

· Kūrybinių partnerysčių projektuose dalyvavusių 

mokyklų bendruomenių, mokinių ir mokytojų 

skaičiai [iš tiesų čia trys rodikliai] 

· Projekte dalyvavusių mokytojų, kurie teigia įgiję 

naujų kūrybiškumo ugdymo kompetencijų, dalis 

· Projekte dalyvavusių mokinių, teigiamai 

vertinančių įgytas patirtis, dalis 

· Projekte dalyvavusių mokyklų bendruomenių, 

kurioms projektas padėjo spręsti etoso ir/ar 

mokymosi motyvacijos problemas, dalis 

· Projekto stebėsena (ataskaitos) 

 

 

· Projekto veiksmingumo tyrimas 

Uţdaviniai Objektyviai patikrinami pasiekimų rodikliai Informacijos šaltiniai 

 Adaptuoti ir įdiegti 

Kūrybinių partnerysčių 

(angl. creative 

partnerships) metodą 

projekto mokyklose  

 Mokyklų, kuriose įdiegtas Kūrybinių 

partnerysčių metodas, skaičius 

 

 

 

·  

 Fiksuoti projekto 

gerąją patirtį ir  

uţtikrinti jos sklaidą 

 Projekto gerosios patirties viešinimo medţiagos 

paketai [aprašai? filmai?] 

 Mokyklų, kurioms perduota projekto viešinimo 

medţiaga ir/ar kurių atstovai dalyvavo projekto 

informaciniuose renginiuose, skaičius 

·  

 Didinti mokytojų 

gebėjimus dirbti 

kūrybiškai ir ugdyti 

kūrybiškumą 

· Projekte dalyvavusių mokytojų, pagilinusių 

kūrybiškumo ugdymo suvokimą, dalis 

· Projekte dalyvavusių mokytojų, pradėjusių taikyti 

naujas kūrybiškumo ugdymo strategijas bei 

technikas, dalis 

· Projekto veiksmingumo tyrimas 

 Parengti kūrybinius 

agentus ir kūrybinius 

praktikus sudarant 

sąlygas bendrojo 

lavinimo mokyklų 

bendruomenių ir kūrėjų 

bendradarbiavimui  

· Projekto parengtų kūrybinių agentų skaičius 

· Kūrybinių agentų, kurių bendradarbiavimas su 

mokyklomis buvo sėkmingas, dalis 

· Projekto parengtų kūrybinių praktikų skaičius 

· Projekto stebėsena (ataskaitos) 

· Projekto veiksmingumo tyrimas 

Rezultatai Objektyviai patikrinami pasiekimų rodikliai Informacijos šaltiniai 

 Projekto galimybių 

studija 

· Parengtų galimybių studijų skaičius (1 vnt.) · Atliktų darbų perdavimo-priėmimo 

aktai 

· Galimybių studija  



 

 

 Metodinė medţiaga · Parengtų metodinės medţiagos komplektų 

skaičius (1). 

· Metodinės medţiagos komplekto sudėtis (skirta 

mokyklai): 

 Mokyklų paraiškos formos (įskaitant paraiškos 

kriterijus)  

 Dalyvavimo atrankoje vadovas (paaiškinama, 

kaip pildyti paraišką, kaip vykdyti atrankos procesą, 

pateikiami pavyzdţiai) 

 Dalyvavimo programoje vadovas (kūrybinės 

mokyklos vystymosi modelis, projekto planavimo, 

biudţeto, stebėsenos ir vertinimo formos) 

 Sutarties tarp mokyklos ir kūrybinio praktiko 

modelis 

 Tarpinio vertinimo forma 

 Galutinio vertinimo ir ataskaitos formos 

• Metodinės medţiagos komplekto sudėtis 

(skirta projekto administravimo grupei): 

 Paraiškų teikimo ir atrankos proceso aprašymas, 

grįţtamojo ryšio pateikimo formos 

 Subsidijos pasiūlymo forma 

 Standartinės sąlygos, sutarties su mokykla 

standartinė forma 

 Visų programos dokumentų duomenų bazė 

 Mokyklų apmokymų medţiaga 

 Mokyklų planavimo proceso kokybės 

uţtikrinimo metodika 

 Tarpinio vertinimo kokybės uţtikrinimo 

metodika 

 Galutinio vertinimo ir ataskaitos kokybės 

uţtikrinimo metodika 

· Projekto tyrimų, stebėjimo ir vertinimo modelis 

· Atliktų darbų perdavimo-

priėmimo aktas 

· Metodinės medţiagos 

komplektas 

 Apmokyti 

kūrybiniai agentai 

· Apmokytų kūrybinių agentų skaičius (...) · Mokymų ataskaitos 

· Mokymų dalyvių sąršas 

· Asmenų, kuriems išduoti mokymų 

baigimo paţymėjimai, sąrašas 

 Apmokyti 

kūrybiniai praktikai 

· Apmokytų kūrybinių praktikų skaičius (...) · Mokymų ataskaitos 

· Mokymų dalyvių sąršas 

· Asmenų, kuriems išduoti mokymų 

baigimo paţymėjimai, sąrašas 

 Apmokyti 

mokytojai ir kiti 

mokyklų darbuotojai 

· Apmokytų mokytojų ir kitų mokyklų darbuotojų 

skaičius (...) 

· Mokyklų, kurių darbotojai dalyvavo, 

apmokymuose, skaičius (...) 

· Mokymų ataskaitos 

· Mokymų dalyvių sąršas 

· Asmenų, kuriems išduoti mokymų 

baigimo paţymėjimai, sąrašas 

 Parengti ir 

įgyvendinti mokyklų 

bandomieji projektai 

· Parengtų ir įgyvendintų bandomųjų projektų 

mokyklose skaičius / mokyklų, kuriuose įgyvendinti 

bandomieji projektai, skaičius (...) 

· Projektų ataskaitos ir finansiniai 

dokumentai 

 Atliktas projekto 

tyrimas, stebėsena ir 

vertinimas 

· Tyrimų, setbėsenos ir vertinimų skaičius (1) · Tyrimo, projekto stebėsenos ir 

vertinimo ataskaita 



 

 

 Informavimo apie 

projektą priemonės 

· Leidinių skaičius (...) 

· Svetainių internete skaičius (...) 

· Informacinių renginių skaičius (...) 

· Pranešimų ţiniasklaidos priemonėse (spaudoje, 

TV, radijuje, internete) skaičius (...) 

· Leidniai 

· Projekto svetanė internete 

· Informacinių renginių dalyvių sąrašai 

· Pranešimų ţiniasklaidos priemonėse 

kopijos 

Veiklos Sutartys Informacijos šaltiniai 

 Metodinės 

medţiagos parengimas ir 

pritaikymas Lietuvai 

 Sutartis dėl konsultacinių ir mokymo paslaugų 

 Sutartis dėl vertimo paslaugų 

 Sutartys su paslaugų teikėjais 

 Metodinė medţiaga 

 Kūrybinių agentų 

(angl. creative agents) 

atranka ir mokymai 

 Sutartis dėl konsultacinių ir mokymo paslaugų 

 Sutartis dėl vertimo paslaugų 

 Sutartis dėl patalpų ir įrangos nuomos 

 Sutartys su kūrybiniais agentais 

 Sutartys su paslaugų teikėjais 

 Mokymų medţiaga ir ataskaita 

 Mokymų dalyvių sąrašai 

 Video medţiaga 

 Kūrybinių praktikų 

(angl. creative 

practitioners) atranka ir 

mokymai 

 Sutartis dėl konsultacinių ir mokymo paslaugų 

 Sutartis dėl vertimo paslaugų 

 Sutartis dėl patalpų ir įrangos nuomos 

 Sutartys su kūrybiniais praktikais 

 Sutartys su paslaugų teikėjais 

 Mokymų medţiaga ir ataskaita 

 Mokymų dalyvių sąrašai 

 Video medţiaga 

 „Treinerių“ 

mokymai 

    

 Mokyklų atranka ir 

įvedimas į projektą; 

mokytojų ir kitų 

mokyklos darbuotojų 

mokymai 

 Sutartis dėl konsultacinių ir mokymo paslaugų  Mokyklų atrankos nuostatai ir 

paraiškos forma 

 Mokyklų paraiškos 

 Mokyklų atrankos komisijos ataskaita 

 Mokymų medţiaga ir ataskaita 

 Mokymų dalyvių sąrašai 

 Video medţiaga 

 Mokyklų 

kūrybingumo formaliojo 

ir neformaliojo ugdymo 

veiklų parengimas ir 

įgyvendinimas,  

 Sutartis dėl konsultacinių ir mokymo paslaugų 

 Sutartys su mokyklomis dėl jų dalyvavimo 

projekte 

 Sutartys su mokyklomis 

 Mokyklų bandomųjų projektų ataskaitos 

 Programos 

rezultatų sklaidos 

(valorizacijos) plano 

parengimas ir 

įgyvendinimas, įskaitant 

poveikio tyrimus. 

 Tyrimų ir vertinimo paslaugos  Sutartys su paslaugų teikėjais 

 Vertinimo ataskaita 

 Video medţiaga 

 

 



 

 

7.2 Rekomendacija dėl projekto tyrimų  

 

7.2.1 Kūrėjų ir mokytojų partnerystės transformuojant ugdymą tyrimas  

Tyrimo tikslas – sukaupti informaciją apie projekte dalyvaujančių mokytojų ir 

kūrybinių praktikų bendradarbiavimo patirtis bei įvertinti jų naudą.  

Tyrimo objektai:  

- kūrybinių praktikų rengimas dirbti su mokyklomis;  

- mokyklų ir mokytojų rengimas programai;  

- kūrėjų ir mokytojų bendradarbiavimas kuriant bei įgyvendinant ugdymo 

transformavimo idėjas; 

- kūrybinių partnerysčių metodinių nuostatų – kūrėjų ir mokytojų mokymosi 

bendradarbiaujant, patirtinio ir tyrinėjimu pagrįsto mokymosi, eksperimentavimo, 

tarpdisciplininio darbo – įgyvendinimas. 

 

7.2.2 KP metodu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimas  

Tyrimo tikslas – įvertinti projekto produktų naujumą bei originalumą ir uţfiksuoti 

vertingiausius,   skleistinus kaip  metodinė medţiaga kitoms mokykloms ir mokytojams. 

Tyrimo objektai: 

- projekto dalyvių transformuotos ugdymo programos ir ugdymo planai; 

- pamokų bei renginių planai ir scenarijai; 

- kūrybiško mokymo bei mokymosi procesas ir rezultatai (uţduočių 

sprendimai, mokinių kūriniai, renginiai ir kt.) 

 

7.2.3 KP metodo poveikio tyrimas  

Tyrimo tikslas – įvertinti projekto veiklų poveikį mokiniams, mokytojams ir visai 

mokyklos bendruomenei. 

Tyrimo objektai: 

- mokinių gebėjimų ir nuostatų (saviraiškos, savivertės, pasitikėjimo ir kt.) bei 

mokymosi sėkmingumo ir lankomumo pokyčiai; 

- mokytojų gebėjimų, pasitikėjimo savimi, darbo motyvacijos ir kokybės 

pokyčiai; 



 

 

- mokyklos bendruomenės sutelktumo ir santykių  pokyčiai. 

 

7.3 Rekomendacija dėl projekto poveikių schemos 

Schema adaptuota pagal tyrimo “Kūrybinių partnerysčių programos kaštų ir naudos 

vertinimas” (PricewaterhouseCoopers, 2010 m.) išvadas. 

 

 

 



 

 

7.4 Rekomendacija dėl projekto suinteresuotų grupių schemos  

 

Pirminių suinteresuotųjų šalių analizė 
 

Pirminės SŠ Vaidmuo projekte SŠ interesas, lūkesčiai  

 

Finansuotojai   

Finansų ministerija Skiria finansavimą Nepriekaištingas projekto finansų 

valdymas. Ilgalaikė nauda valstybės 

finansams. 

ESFA Vertina paraišką, priţiūri projekto vykdymą, tikrina 

ataskaitas ir mokėjimų prašymus 

Projekto atitikimas visiems formaliems 

reikalavimams. 

Savininkas - UPC Projekto parengimas, įgyvendinimo valdymas ir 

tęstinumo uţtikrinimas 

Gerai suplanuotas ir be sutrikimų 

vykdomas projektas, reikalaujantis 

minimalaus nuosavų išteklių, duodantis 

maksimalią naudą kitiems UPC veiklos 

barams ir prisidedantis prie geros įstaigos 

ir jos vadovų reputacijos. 

Projekto grupė Projekto administravimas, veiklų koordinavimas ir 

kitų su projekto įgyvendinimu susijusių veiklų 

vykdymas 

Įdomus darbas uţ patrauklų atlyginimą, 

atveriantis naujas karjeros galimybes 

Tiekėjai Parduoda savo paslaugas Pelningi kontraktai 

Tiesioginiai naudos   



 

 

gavėjai 

Mokytojai Dalyvauja mokymuose bei paprojekčių rengime ir 

įgyvendinime; dalinasi savo patirtimi su kitais 

projekto dalyviais bei projekte nedalyvavusiais 

mokytojais; dalyvauja projekto rėmuose vykdomuose 

tyrimuose. 

Profesinis tobulėjimas ir įkvepiančios 

naujos patirtys darbe 

Mokyklų vadovybė Priima sprendimą dėl mokyklos dalyvavimo projekte; 

dalyvauja mokymuose bei paprojekčių rengime ir 

įgyvendinime; uţtikrina pakankamą ir savalaikį 

mokyklos ţmogiškųjų, materialinių ir finansinių 

išteklių panaudojimą projekto įgyvendinimui; 

dalinasi savo patirtimi su kitais projekto dalyviais bei 

projekte nedalyvavusių mokyklų vadovais; dalyvauja 

projekto rėmuose vykdomuose tyrimuose. 

Mokyklų visokeriopa paţanga, ypatingai 

vaikų, mokytojų ir tėvų tarpusavio 

santykiuose. 

Mokiniai Dalyvauja paprojekčių rengime ir įgyvendinime; 

dalyvauja projekto rėmuose vykdomuose tyrimuose. 

Įdomaus mokymosi patirtys 

Tėvai Susipaţįsta su mokyklos dalyvavimo projekte 

tikslais, apimtimi ir pobūdţiu; dalyvauja paprojekčių 

įgyvendinime ir kur reikalinga – rengime; dalinasi 

savo patirtimi su kitais projekto dalyviais bei projekte 

nedalyvavusiais tėvais; dalyvauja projekto rėmuose 

vykdomuose tyrimuose. 

Mokytis norintys ir paţangūs vaikai; geri 

vaikų, mokytojų ir tėvų tarpusavio 

santykiai 

Kūrybiniai agentai ir 

praktikai 

Dalyvauja mokymuose bei paprojekčių rengime ir 

įgyvendinime; dalinasi savo patirtimi su kitais 

projekto dalyviais bei projekte nedalyvavusiais 

kūrybiniais darbuotojais; dalyvauja projekto rėmuose 

vykdomuose tyrimuose. 

Galimybės pritaikyti savo gebėjimus 

naujoje srityje – švietime uţ patrauklų 

atlygį; įkvepiančios bendravimo su 

mokyklų bendruomenėmis patirtys. 

 

 

Antrinių suinteresuotųjų šalių analizė 
 

Antrinės SŠ Vaidmuo projekte SŠ interesas, lūkesčiai  

(projektui) 

Netiesioginiai naudos 

gavėjai 

  

Mokytojų organizacijos Domisi projekto patirtimi, vertina ją; remia 

projekto tęstinumą - skatina savo narius 

taikyti kūrybingo mokymosi metodus 

Mokytojų profesinis tobulėjimas; augantis 

mokytojų profesijos prestiţas 

Mokyklų vadovų 

organizacijos 

Domisi projekto patirtimi, vertina ją; remia 

projekto tęstinumą – skatina mokytojus 

taikyti kūrybingo mokymosi metodus ir 

pritaria, kad būtų skirtas tam reikalingas 

valstybės finansavimas 

Mokytojų profesinis tobulėjimas; augantis 

mokyklų prestiţas 

Pedagogus rengiančios 

aukštosios mokyklos 

Domisi projekto patirtimi, ją akademiškai 

analizuoja; įtraukia kūrybingą mokymąsi į 

pedagogų rengimo programas; remia 

projekto tęstinumą – išreiškia nešališką 

poţiūrį apie metodo efektyvumą 

Geresni studentai, o vėliau mokytojai ir/ar 

dėstytojai. Bendras pedagogikos lygio 

kilimas. Augantis mokymosi visą 

gyvenimą prestiţas. 

Tėvų organizacijos Domisi projekto patirtimi, vertina ją; remia 

projekto tęstinumą – skatina mokyklose 

plačiau taikyti kūrybingo mokymosi 

metodus, pabrėţdami tėvų ir vaikų patirtis 

bei projekto poveikį mokinių paţangumui ir 

motyvacijai. 

Kokybiškos švietimo paslaugos 

(nereikalaujančios papildomų išlaidų), 

laiduojančios visapusiškesnį vaikų 

asmeninį ugdymą bei geresnes vaikų 

profesines karjeros perspektyvas 

Moksleivių organizacijos Domisi projekto patirtimi, vertina ją; remia Tas pats, tik gal papildomų išlaidų 



 

 

projekto tęstinumą – skatina mokyklose 

plačiau taikyti kūrybingo mokymosi 

metodus, pabrėţdami moksleivių patirtis ir 

tokio mokymosi poveikį jų paţangumui ir 

motyvacijai. 

nebuvimas moksleiviams ne taip aktualu 

kaip jų tėvams  

Kūrybinės sąjungos ir 

kitos kūrėjų asociacijos 

Prisideda prie informacijos apie projektą 

sklaidos, padeda surasti tinkamus kūrybinius 

agentus ir praktikus, bendradarbiauja 

rengiant ir įgyvendinant mokyklų 

paprojekčius. Domisi projekto patirtimi, 

vertina ją; remia projekto tęstinumą – 

skatina kūrybinius darbuotojus aktyviau 

bendradarbiauti su mokyklomis, skatina 

glaudesnį valstybinio, regioninio ir vietinio 

lygmens kultūros ir švietimo institucijų 

bendradarbiavimą 

Didesnis kūrėjų socialinis vaidmuo 

Meno ir kūrybinių 

industrijų studijas 

vykdančios mokyklos 

Domisi projekto patirtimi, ją akademiškai 

analizuoja; įtraukia kūrybingą mokymąsi į 

meno ir kūrybinių industrijų studijų 

programas; remia projekto tęstinumą – 

išreiškia nešališką poţiūrį apie kultūros ir 

švietimo sričių bendradarbiavimo naudą 

visuomenei. 

Didesnės meno ir kūrybinių industrijų 

studijų pritaikomumo galimybės (bus 

maţiau paruošiama bedarbių). 

Šiuolaikinės kūrybinės 

raiškos centrai 

Prisideda prie informacijos apie projektą 

sklaidos, padeda surasti tinkamus kūrybinius 

agentus ir praktikus, bendradarbiauja 

rengiant ir įgyvendinant mokyklų 

paprojekčius. Domisi projekto patirtimi, 

vertina ją; remia projekto tęstinumą – 

skleidţia projekto gerąją patirtį. 

Tarpdicipliniškumas ir jo atveriamos 

galimybės rengti ir vykdyti įvairius 

projektus bei programas 

Verslo asociacijos Domisi projekto patirtimi, vertina ją; remia 

projekto tęstinumą – išreiškia nešališką 

poţiūrį apie kūrybingumo ugdymo naudą 

visuomenei (verslumui ir ţmogiškųjų 

išteklių kokybei) 

Kūrybingi darbuotojai, kūrybingi 

verslininkai 

Ţinių ekonomikos forumas Tas pats Ţiniomis ir kūrybingu jų panaudojimu 

paremta ekonomika 

Kitaip projektą 

įtakojančios arba projekto 

įtakojamos organizacijos 

  

Švietimo ministerija Nacionaliniu lygiu remia projektą ir jo 

tęstinumą; eliminuoja galimas kliūtis 

projekto įgyvendinimui 

Pozityvi švietimo kaita 

Ūkio ministerija Domisi projekto patirtimi, vertina ją; remia 

projekto tęstinumą – išreiškia nešališką 

poţiūrį apie kūrybingumo ugdymo naudą 

visuomenei (ekonominei plėtrai) 

Kūrybinių industrijų plėtra 

Kultūros ministerija Domisi projekto patirtimi, vertina ją; remia 

projekto tęstinumą – išreiškia nešališką 

poţiūrį apie kūrybingumo ugdymo naudą 

visuomenei (kultūros produktų vartojimui, 

socialinei sanglaudai, pilietiškumui) 

Augantis kultūros infrastruktūros ir 

produkcijos socialinis vaidmuo 

Vietos valdţia Vietos lygiu remia projektą ir jo tęstinumą - 

ragina savivaldybės mokyklas aktyviai 

dalyvauti projekto paprojekčiuose ir/ar 

Socialinis ir ekonominis vystymasis 



 

 

informaciniuose renginiuose; suteikia 

politinę, administraciją ir finansinę paramą 

platesniam kūrybingo mokymosi metodo 

taikymui savivaldybės mokyklose. 

Pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai 

organizacijos 

savivaldybėse 

Domisi projekto patirtimi, prisideda prie 

informacijos apie projektą sklaidos ir 

tinklaveikos vietos lygmeniu. 

Gerėjantys savivaldybės mokyklų veiklos 

rodikliai 

Respublikinės pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai organizacijos 

Domisi projekto patirtimi, prisideda prie 

informacijos apie projektą sklaidos ir 

tinklaveikos nacionaliniu lygmeniu. 

Gerėjantys šalies mokyklų veiklos 

rodikliai 

Nepriklausomos 

organizacijos, veikiančios 

ugdymo kaitos srityje  

Tas pats. Paţanga ugdymo kaitos srityje 

 

 

7.5 Rekomendacijos dėl projekto modelio 

 

Mokyklų skaičiai 

Įgyvendin

amos 

mokyklų 

programos 

  

Unikalios 

mokyklos 

Tyrimo 

mokyklos 

Pokyčio 

mokyklos 

Apmokyta 

mokytojų 

Apmok

yta 

unikali

ų 

mokyto

jų 

Mokinių, 

dalyvavusių 

programose, 

skč.  

Viso: 1 metai 40           800 

Tyrimo mokykų 

programa 40 40 40   400 

4

00   

Pokyčio mokyklų 

programa 0             

Viso: 2 metai 80           3400 

Tyrimo mokykų 

programa 50 40 50   500 

7

00   

Pokyčio mokyklų 

programa 30     30 600     

Viso: 3 metai 100           5000 

Tyrimo mokykų 

programa 50 20 50   500 

7

00   

Pokyčio mokyklų 

programa 50     50 1000     

VISO:  220 100 140 80 3000 

1

800 9200 

 

 

 



 

 

7.6 Rekomendacijos dėl mokyklų atrankos 

 

7.6.1 Atrankos principas. Svarstytini du alternatyvūs poţiūriai: atranka konkurso būdu ir 

tikslinė atranka, skatinant tam tikrą grupę mokyklų dalyvauti. Svarstyta galimybė juos 

derinti. 

-  Kokio tipo mokyklos dalyvauja? Dalyvauja pradinės ir vidurinės mokyklos, 

diskusijose buvo pasiūlyta, kad daugiausia dėmesio galėtų būti skiriama 5-8 klasėms 

(argumentai: tai problemiškiausia mokinių amţiaus grupė, be to - galimybė sieti su 

progimnazijos koncepcija) 

- Koks geografinis dalyvaujančių mokyklų pasiskirstymas? Dalyvauja 

mokyklos iš visos Lietuvos, kaimo vietovių ir miestų 

- 3-jų metų programa - daugiau problemų turinčioms mokykloms, 1-rių metų 

programa - stipresnėms mokykloms. Kokias konkrečias tikslines mokyklų grupes 

galėtume identifikuoti? 

- Anglijoje regioninės partnerių organizacijos turi išvysčiusios savus kriterijus, 

kaip atsirinkti mokyklas. Svarbiausios sritys, kuriose uţduodami klausimai: mokyklos 

etosas, vertybės; iššūkiai, tikslai; motyvacija (kodėl domisi kūrybiniu mokymusi, kodėl 

nori dalyvauti programoje).  

7.6.2 Galimi kriterijai: 

- Regioniškumas (silpni regionai arba palankūs regionai, kur stiprus kūrybinių 

industrijų potencialas) - koncentruojantis į konkrečius regionus, galima siekti sinerginių 

efektų tarp mokyklų ir kitų partnerių 

- Kūrybinio mokymosi praktikos 

- ŠMM rekomendacijos 

- Mokyklos motyvacija keistis, norimų pokyčių sąsajos su ilgalaikiais mokyklos 

tikslais, pasiryţimas investuoti į dalyvavimą (anglų atveju - darbuotojų įsitraukimu ir 

daliniu finansavimu). Pradţioje kritiškai svari mokyklų direktorių motyvacija 

- Vietos valdţios strateginė parama 

- Gebėjimas pozityviai įsitraukti į programą 

 

 


