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1. „Tyrinėjančių mokyklų“ programa  

 „Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa, kuri sukuria 
sąlygas mokykloms ir kūrėjams – menininkams, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjams bei 
mokslininkams – bendradarbiauti.   

Šio bendradarbiavimo tikslas – ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo 
procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis. Bendradarbiaujant mokytojams, kūrėjams ir 
mokiniams, kiekvienoje mokykloje rengiami unikalūs kūrybiško mokymosi projektai, susiję su tam 
tikromis konkrečiai mokyklai aktualiausiomis bendrojo ugdymo sritimis. 

Tarptautinio pripažinimo sulaukusi „Kūrybinių partnerysčių“ programa sukurta ir sėkmingai jau 
daugiau nei 8 metus taikoma Jungtinėje Karalystėje.  

2011–2014 m. Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių 
partnerysčių modelį“ (toliau: projektas „Kūrybinės 
partnerystės“) dalyvaus apie 100 Lietuvos bendrojo ugdymo 
mokyklų, iš viso bus įgyvendinta daugiau nei 200 unikalių 
kūrybiško mokymosi projektų. Mokyklos kviečiamos dalyvauti 
„Tyrinėjančiųs mokyklų“ ir „Pokyčių mokyklų“ programose. 

 „Tyrinėjančiose mokyklose“ siekiama pokyčių vienoje 
mokyklos klasėje ar tikslinėje moksleivių grupėje (10–30 mokinių), įgyvendinant nedidelės apimties 
kūrybiško mokymosi projektus. Nuo 2011 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje dalyvavo 93 Lietuvos 
bendrojo ugdymo mokyklos. Į 2013-2014 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programą bus atrinkta iki 30 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. 

Sėkmingai įgyvendinusios „Tyrinėjančių mokyklų“ programą ir 
pasiryžusios siekti esminių pokyčių mokyklos buvo kviečiamos tapti 
„Pokyčių mokyklomis“ – jos rengė visą mokyklos bendruomenę 
įtraukiančius kūrybiško mokymosi projektus.  

Dalyvavimas „Kūrybinių partnerysčių“ projekte mokyklos 
bendruomenei gali būti nepaprastai įdomus, suteikti unikalios 
kūrybiško mokymosi patirties, taip pat iššūkių. Todėl yra itin svarbu, 
kad paraišką dalyvauti projekte teikianti mokykla būtų pasirengusi 
bendradarbiauti ir priimti pokyčius, kuriuos į mokyklą gali atnešti 
„Kūrybinės partnerystės“.  

Šiame dokumente pateikiamos atrankos į 2013–2014 m. 
„Tyrinėjančių mokyklų“ programą gairės, kurios padės jūsų mokyklai 
užpildyti paraišką. Dokumente pateikiama informacija supažindins 
jus su atrankos eiga ir padės apmąstyti pradinę jūsų mokyklos 
kūrybiško mokymosi projekto idėją – tyrinėjimo sritį. Sprendimas 
dalyvauti programoje turėtų būti bendruomeniška iniciatyva, todėl 
labai skatiname jūsų mokyklos bendruomenę, prieš pildant paraišką, 
skirti pakankamai laiko diskusijoms ir apmąstymams apie kūrybiško 
mokymo(si) poreikį jūsų mokykloje.  

„K ūrybini ų partnerysčių“ 
programos vertybės:  

Kelti klausimus: programa skatina 
priimti iššūkius bei eksperimentuoti 
ieškant netikėtų sprendimų.  
 
Ieškoti sąsajų: programa skatina 
bendradarbiavimą bei partnerysčių 
tinklų kūrimą. 
 
Įsivaizduoti: programa remiasi 
požiūriu, kad individo vaizduotės 
ugdymas yra viena iš žmogaus 
teisių.  
 
Apmąstyti: programoje skiriamas 
didelis dėmesys mokymo(si) 
procesui apmąstyti ir vertinti. Tuo 
siekiama, kad kūrybinės patirtys 
atneštų pokyčių su išliekamuoju 
poveikiu. 

„Esu įsitikinęs, kad kūrybingumas ugdymo 
srityje šiandien yra tiek pat svarbus, kiek 
raštingumas, ir mes turėtume juos abu 
vienodai aukštai vertinti.“ 

Seras Ken Robinson 
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2. „Kūrybinių partnerysčių“ teorinės prielaidos  

 

Kūrybingumas yra universalus gebėjimas: kūrybingumu grindžiama ne tik meno, bet ir mokslo, 
politikos, verslo veikla, taip pat žmonių santykiai ir gyvenimai. Ir, nors skirtingose srityse kūrybingumo 
išraiškos skirtingos, pamatiniai kūrybos proceso dėsniai yra bendri. 
 
Kūrybingumas gali būti ugdomas: kūrybingumą lemia įvairūs veiksniai: įgimti intelektiniai gebėjimai, 
įgytos žinios ir patirtis, asmenybės savybės, motyvacija ir aplinka. Žmonės nėra vienodai kūrybingi, 
tačiau kūrybingumo galima mokyti(s) keičiant požiūrį, sukuriant stimuliuojančią aplinką, suteikiant 
patirties bei mokant(is) kūrybos taktikų, strategijų ir technikų. 
 
Kūrybiškumas yra daugialypis reiškinys: kūrybiškumą įvertiname pagal kūrybos rezultatus, tačiau 
juos lemia kūrybos procesas. Kūryba gali būti ir individuali, tačiau ji semiasi įkvėpimo ir patirties iš 
bendruomeninių šaltinių. „Kūrybinių partnerysčių“ programa grindžiama požiūriu, kad kūrybiškumas 
yra sudėtingas ir daugialypis reiškinys. Programa siekiama integruoti įvairius kūrybiškumo aspektus: 
asmenybės gebėjimų ir nuostatų ugdymą, kūrybinės veiklos bendruomeniškumą, glaudų dalijimąsi 
patirtimi.  
 
Kūrybingumo ugdymas nėra savitikslis: kūryba gali būti savitikslė, tačiau dažniausiai kuriama dėl 
kažko svarbesnio, nei ji pati. Mokykloje kūryba gali padidinti mokymosi patrauklumą, mokinių bei 
mokytojų gyvenimo džiaugsmą ir savivertę, pagerinti bendruomenės santykius, padėti atrasti naujų 
kasdienio darbo ir gyvenimo prasmių. „Kūrybinių partnerysčių“ programa nesupriešina kūrybiškumo 
ir mokymosi – ji siekia juos integruoti ir pagerinti mokymosi pasiekimus.  
 
Tyrinėjimu pagrįstas mokymas(is): kūrybingumas yra gebėjimas stebėtis, abejoti, kritiškai mąstyti, 
ieškoti sąsajų ir spręsti problemas kuriant naujoves. Juo pagrįstas mokymasis yra aktyvus, patirtinis, 
refleksyvus, sukeliantis esminius supratimo, gebėjimų ir nuostatų pokyčius. Tyrinėja ne tik mokiniai, 
bet ir mokytojai. 
 
Mokytojų profesija yra kūrybinė: mokytojų darbas yra vienas kūrybiškiausių. Mokytojai kuria ne tik 
pamokų scenarijus ir situacijų sprendimus, bet ir mokyklos bendruomenės gyvenimą bei savo mokinių 
ateities vizijas. „Kūrybinių partnerysčių“ programa siūlo jiems kūrėjų pagalbą, kad kasdienybės rutina 
nenuslopintų išradingumo ir polėkio.  
 

Kiekvienas sprendimas unikalus: „Kūrybinės partnerystės“ neieško ir nesiūlo standartinių sprendimų. 
Kiekvienas projektas skirtas unikalios mokyklos specifiniams ugdymo iššūkiams tyrinėti ir spręsti, o 
juos įgyvendinti padeda unikalios asmenybės – kuriantys praktikai.  
 

3. Mokyklos kūrybiško mokymo(si) poreikio identifikavimas 

 

„Kūrybinių partnerysčių“ modelis suteikia galimybę kūrybingumo ugdymo praktikas ir kultūrines 
patirtis integruoti į bendrąjį ugdymą, pasiekiamą daugumai vaikų. Jungtinėje Karalystėje atliktais 
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Ofsted tyrimais1 nustatyta, kad kūrybiškas mokymas(is) teigiamai veikia pamokų lankomumą ir 
bendruosius mokinių pasiekimus, požiūrį į mokyklą ir mokymąsi, psichologinį klimatą ir mokyklos 
bendruomenės ryšius.  

„Kūrybinių partnerysčių“ programa skirta mokykloms, kurios nori tyrinėti kūrybingumą bei išbandyti, 
kaip kūrybingumas ugdymo praktikoje gali išlaisvinti mokytojų, mokinių ir visos mokyklos 
bendruomenės gebėjimus. Mokyklos tyrinėjimo srities apibrėžimas yra vienas svarbiausių „Kūrybinių 
partnerysčių“ programos aspektų.  

3.1. Mokyklos tyrinėjimo sritis  

 
Mokyklos tyrinėjimo sritis yra klausimas, susijęs su mokyklos bendrojo ugdymo uždaviniais, kurį 
mokykla nori tyrinėti taikydama kūrybiško mokymo(si) metodus. Paraiškoje mokyklos prašoma 
aprašyti, ką ji norėtų sužinoti ar geriau suprasti per kūrybiško mokymosi projektą. Tyrinėjimo sritis 
gali būti suformuluota teiginių arba klausimų forma.  
 
„Tyrinėjančių mokyklų“ kūrybiško mokymosi projektai – tai maži, pokyčiams vienoje klasėje ar 
laikinoje grupėje skirti eksperimentai. „Kūrybinių partnerysčių“ programa siekiama, kad kūrybiškas 
mokymas(is) nesiribotų atskirais įvykiais ir kelių dalykų pamokomis, bet taptų nuolatine mokyklos 
praktika. Todėl programoje dalyvaujančios mokyklos bus skatinamos stebėti, fiksuoti ir įvertinti 
projektine veikla inicijuotus pokyčius. Taip projekto pabaigoje mokykla galės įvertinti, ar mokytojų, 
mokinių ir kuriančių profesionalų drauge sukurta unikali kūrybiško mokymosi praktika pasiteisino, ar 
verta ją būtų tęsti ir toliau, planuojant ir organizuojant ugdymą mokykloje, ar verčiau paieškoti kitų 
kūrybiško mokymosi metodų.  
 
Mokyklų tyrinėjimo sričių įvairovė – didžiulė ir priklauso nuo konkrečios mokyklos unikalių poreikių, 
pavyzdžiui: kūrybiškų požiūrių į dalykų mokymą ir mokymąsi plėtojimas, mokyklos vertybių keitimas, 
aktyvesnis tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą ar elgesio problemų sprendimas. Jei jūsų mokykla 
bus atrinkta dalyvauti „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje, kūrybos agentas padės jūsų mokyklai 
sukonkretinti tyrinėjimo sritį užtikrindamas, jog ši atitinka aktualiausius mokyklos bendruomenės 
poreikius. 

Norėtume pabrėžti, kad atrankos etape nesitikime iš jūsų išbaigtos tyrinėjimo srities apibrėžimo. 
Mokyklos tyrinėjimo srities identifikavimas ir formulavimas yra viena svarbiausių sudėtinių „Kūrybinių 
partnerysčių“ programos dalių. Šiuo metu mums svarbu įvardyti temas ar klausimus, kuriuos 
preliminariai numatote kaip norimus nagrinėti per „Kūrybinių partnerysčių“ programą.  

Svarbu, kad jūsų iškeltos idėjos būtų susijusios su bendrojo ugdymo uždaviniais. Bendrojo ugdymo 
sąvoka susijusi su mokymo ir mokymosi procesais. „Kūrybinių partnerysčių“ programoje šie procesai 
suprantami labai plačiai.  

Mokymas ir mokymasis apima tam tikros disciplinos mokymą ir mokymąsi per pamokas, tačiau 
mokymas ir mokymasis susiję su daugybe kitų procesų ir reiškinių: moksleivių motyvacija mokytis, 
atmosfera mokykloje, asmenybės ugdymu, elgesiu mokykloje, nuostatų formavimusi, mokinių ir 
mokytojų patiriamomis emocijomis ir jausmais, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiais 

                                                 
1
 Ofsted. Kūrybinės partnerystės: iniciatyva ir poveikis, 2006, http://www.ofsted.gov.uk/node/2115.  
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ir kt. Svarbu, kad svarstydami bendrojo ugdymo iššūkius ar klausimus, kuriuos mokykla norėtų 
analizuoti dalyvaudama „Kūrybinių partnerysčių“ projekte, koncentruotumėtės į bendrojo ugdymo 
procesą, tačiau nepamirštumėte, kad jis apima daug įvairių dalykų.  

Stenkitės parinkti jūsų mokyklai aktualiausius klausimus, kurie šiuo metu jums rūpi labiausiai. 
Nebijokite fantazuoti ir kelti net tokius klausimus, kurie atrodo neišsprendžiami. Tyrinėjimo sritį bus 
lengviau suformuluoti, jei pradėsite nuo klausimo, kokius teigiamus pokyčius norėtumėte matyti jūsų 
mokykloje. 

Toliau pasiūlyti klausimai gali padėti apmąstant jūsų mokyklai aktualią tyrinėjimo sritį.  

Ugdymo planavimas ir įgyvendinimas  

• Ar mokykloje, organizuojant ugdymą, akcentuojami kūrybiško mokymosi aspektai? 

• Kaip patys mokiniai prisideda prie jiems aktualių sprendimų priėmimo?   

• Kaip lankstus požiūris į laiko valdymą galėtų paveikti mokymąsi?  
 
Kūrybiškas mokymas(is) 

• Kokie kūrybiško mokymo metodai labiausiai atitiktų skirtingai besimokančių mokinių 
poreikius?  

• Kaip kūrybiško mokymosi praktika galėtų padėti pagerinti tam tikros klasės mokinių tam tikro 
dalyko (pvz., teksto suvokimo, matematikos ir pan.) pasiekimus? 

• Kaip turėtų būti organizuojamas dalykų mokymas, kad mokymasis taptų įdomesnis? 
 
Kūrybingumo ugdymas 

• Kaip galėtų būti skatinami bei stiprinami mokinių kūrybingumo įgūdžiai ir savybės?  

• Kaip šie įgūdžiai ir savybės padeda ugdyti mokinius ateičiai? 
 
Mokytojų profesinis tobulėjimas  

• Kaip mokytojų ir kūrėjų bendradarbiavimas gali prisidėti prie mokytojų profesinio tobulėjimo?  
 
Aplinkos ir išteklių įtaka 

• Kaip mokyklos lauko ir vidaus erdvės, klasių interjeras, mokymosi aplinkos pakeitimas 
prisideda prie kūrybiško mokymo(si)?  

 

4. „Tyrinėjančių mokyklų“ programos nauda mokykloms  

 

„Kūrybinių partnerysčių“ modelis siūlo mokykloms unikalią kūrėjų patirtį, ugdymo atnaujinimo idėjas 
bei praktinę pagalbą jas įgyvendinant, padeda keisti mokymąsi ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui 
ugdyti– metodus, priemones, organizavimą, aplinką ir mokytojų požiūrį į savo pačių kūrybiškumą bei 
kūrybiško darbo galimybes.  

„Tyrinėjančių mokyklų“ kūrybiško mokymosi projektas, suplanuotas ir įgyvendintas lygiaverčių 
partnerių – mokytojų, mokinių, kūrybos agentų ir kuriančių praktikų – tai eksperimentinis tyrimas su 
pasirinkta tiksline grupe, siekiant tyrinėti ir spręsti ugdymo proceso iššūkius. 
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Bendradarbiavimas su išoriniais partneriais – kūrėjais – gali paskatinti šiuos pokyčius jūsų mokykloje:  

• suteikti naują perspektyvą, paskatinti atnaujinti bei permąstyti bendrojo ugdymo praktiką;  

• paskatinti mokinius įsitraukti į ugdymo procesą, atkreipiant dėmesį į žinių pritaikomumą 
gyvenime, padėti plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

• papildyti mokytojų profesinę praktiką naujais, kūrybiško mokymosi metodais;   

• sustiprinti gerą mokyklos vardą ir autoritetą vietos bendruomenėje.  

„Kūrybinių partnerysčių“ programa nesiekiama materialiai apčiuopiamo rezultato, o siekiama ilgalaikį 
poveikį galinčių turėti tikslų – gebėjimų, įgūdžių ugdymo ir naujos ugdymo praktikos mokykloje 
formavimo. Programoje dalyvaujančios mokyklos negauna tiesioginio finansavimo, bet įgyja 
neįkainojamą kuriančių profesionalų – menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei 
mokslininkų – partnerystę. Mokykloje išbandyta ir pasiteisinusi kūrybiško mokymo(si) praktika galėtų 
tapti priemone siekiant susidoroti su panašiais ugdymo iššūkiais ateityje. Jei išbandyta kūrybiško 
mokymo(si) praktika nepasiteisintų, mokykla, jau turėdama kūrybiško ugdymo patirties, galėtų toliau 
ieškoti kitų efektyvių būdų kūrybiškumui skatinti. 
 
Projektas nėra skirtas tik mokiniams, bet labai didelis dėmesys skiriamas ir mokytojų profesiniam 
tobulėjimui, siekiant į jų darbo aplinką ir metodus atnešti kūrybiškumo gūsį, suteikti erdvės 
eksperimentuoti ir skatinti taikyti kūrybiškus metodus per pamokas. „Kūrybinių partnerysčių“ 
programa remiasi tikėjimu, kad mokymas iš esmės yra kūrybinė profesija. Sujungdama kuriančių 
praktikų bei mokytojų įgūdžius „Kūrybinių partnerysčių“ programa padeda išlaisvinti kiekvieno 
programos dalyvio kūrybiškumą: bendradarbiaujant atrandami nauji ir patrauklūs požiūriai į mokymą 
ir mokymąsi.  

4.1. Kūrybos agentai 

Kūrybos agentai – tai kūrybinio sektoriaus atstovai, specialiai paruošti atlikti tarpininkų tarp mokyklos 
ir kūrybinio sektoriaus vaidmenį. „Tyrinėjanti mokykla“ gaus unikalią galimybę per mokslo metus 20-
26 sesijų metu ( 1 sesija lygi 3 - 4 val.)dirbti kartu su kūrybos agentu, kuris, pasitelkdamas savo 
profesinius įgūdžius ir kūrybinio sektoriaus išmanymą, padės mokyklai įvardyti poreikius kūrybiško 
mokymosi srityje, išplėtoti ir įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą, analizuoti ir įvertinti patirtį bei 
rezultatus.  

„Kūrybinių partnerysčių“ komandos atrinkti bei įdarbinti kūrybos agentai yra motyvuoti įvairių sričių 
profesionalai, kurie reiškia susidomėjimą dirbti su mokyklomis bei norą padėti atskleisti mokyklos 
kūrybinį potencialą. Kūrybos agentai turi bendradarbiavimo, kūrybos, projektų plėtros bei 
įgyvendinimo patirties. 

4.2. Kuriantys praktikai  

Kuriantys praktikai – tai kūrybinio sektoriaus (architektūros, dizaino, kino ir videomeno, literatūros, 
leidybos, mokslo, vaizduojamojo meno, taikomojo meno, muzikos, programinės įrangos ir IT, medijos 
paslaugų, scenos menų ir kt.) atstovai, vykdantys kūrybinę veiklą.  
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Kūrybos agentams drauge su mokyklos bendruomene identifikavus ugdymo problemas ir poreikius, 
reikiamos srities kuriantys praktikai bus pakviesti į mokyklą per kelis mėnesius 15 sesijų metu(1 sesija 
lygi 3 - 4 val. dirbti su mokytojais ir mokiniais bei įgyvendinti į pokyčius vedantį kūrybiško mokymosi 
projektą. „Kūrybinių partnerysčių“ programa finansuos kuriančių praktikų paslaugas bei padengs 
kuriančių praktikų darbui mokyklose reikalingų priemonių išlaidas. 

4.3. Mokytojų profesinis tobulėjimas   

„Tyrinėjančių mokyklų“ programoje dalyvaujantys mokytojai turės galimybę dalyvaujant visus metus 
trunkančiose veiklose profesiškai tobulėti ir įgyti Kūrybiško ugdymo bei Edukacinių kultūros projektų 
valdymo kompetencijas. Profesinio tobulėjimo galimybės  – tai patirtimi paremtas mokymasis, 
įgyvendinant kūrybiško mokymosi projektą mokykloje ir bendradarbiaujant su kūrėjais. Grupinių 
įsivertinimų metu projekto pradžioje ir pabaigoje bus fiksuojamas asmeninio tobulėjimo pokytis.   

Daliai mokytojų bus suteikta galimybė vykti stažuotis į Europos šalis, kuriose įgyvendinamos 
kūrybingumo ugdymo, mokyklų ir kultūros organizacijų, kūrėjų partnerystės plėtros, kūrybiško 
mokymo(si) programos. 

4.4. „Kūrybinių partnerysčių“ tinklo kūrimas  

Siekiant dalytis įgyta patirtimi ir plėtoti „Kūrybinių partnerysčių“ modelį, periodiškai vyksta 
dalyvaujančių mokyklų ir kuriančių profesionalų tinklo susitikimai, įvairūs dalinimosi patirtimi 
renginiai, rengiamos tarptautinės konferencijos.  

Per projektą bus atliekami projekto poveikio mokykloms tyrimai, parengta išsami metodinė medžiaga, 
suteikianti reikiamų žinių plėtoti kūrybines partnerystes ir kūrybišką mokymą(si). 

5. Mokyklos įsipareigojimai 

Jei jūsų mokykla bus atrinkta dalyvauti „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje, ji turės priimti šiuos 
įsipareigojimus:  

• besimokant iš kūrybinių partnerysčių, plėtoti kūrybišką mokymą(si) ir bendradarbiavimą 
skatinančias idėjas ir praktikas;    

• įtraukti mokytojus ir mokinius kaip lygiateisius aktyvius dalyvius, planuojant, įgyvendinant ir 
įvertinant mokyklos kūrybiško mokymosi projektą;  

• sudaryti sąlygas tinkamai įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą mokykloje – skirti bendrojo 
ugdymo laiką bei patalpas kūrybiško mokymosi projektui įgyvendinti; 

• užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su kūrybos agentu bei kuriančiu praktiku; 

• paskirti už mokyklos kūrybiško mokymosi projektą atsakingą kuruojantį mokytoją;  

• sudaryti galimybes mokytojams ir mokyklos administracijos atstovams dalyvauti „Tyrinėjančių 
mokyklų“ programos įvedimo renginyje, mokymuose mokytojams bei tinklo susitikimuose;  

• stebėti, fiksuoti ir vertinti kūrybiško mokymosi projekto inicijuojamus pokyčius mokykloje; 

• užtikrinti „Kūrybinių partnerysčių“ patirties tęstinumą mokykloje;  
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• dalytis patirtimi su kitomis mokyklomis.  

6. Atrankos procedūra  
Dalyvauti atrankoje į 2013–2014 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programą turi teisę visos Lietuvos 
bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi mokiniai iki 18 m. 

Trečiaisiais „Kūrybinių partnerysčių“ programos įgyvendinimo metais (2013–2014 m.) bus atrinkta iki 
30 mokyklų. 

Mokyklų atranka vyks keliais etapais: 

1. Pateiktos paraiškos tinkamumo įvertinimas. 

2. Paraiškos turinio vertinimas pagal atrankos kriterijus. 

3. Paraiškų vertinimas pagal programos prioritetus. 

6.1. Paraiškos tinkamumo įvertinimas 

Tai pirminis paraiškų įvertinimas. Šiame etape tikrinama, ar paraiška atitinka formalius reikalavimus. 
Jų neatitinkančios paraiškos tolesnėje atrankoje nedalyvauja. Tikrinama: 

• Ar užpildyta paraiška buvo gauta iki paskelbto galutinio termino?  

• Ar užpildytos visos paraiškos dalys? 

• Ar paraiška yra užpildyta laikantis paraiškos pildymo instrukcijų? 

• Ar mokykla pareiškėja yra Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla? 

• Ar paraiška pateikta kartu su skenuotu paskutiniu paraiškos lapu, kuriame yra paraišką 
patvirtinantis mokyklos vadovo(-ės) parašas ir antspaudas? 

6.2. Paraiškos turinio vertinimas pagal atrankos kriterijus 

Tai yra pagrindinis paraiškų vertinimo etapas. Paraiškų turinio atitikimas numatytiems atrankos 
kriterijams yra svarbiausias rodiklis, pagal kurį sprendžiama, ar mokykla bus atrinkta dalyvauti 
programoje. Paraiškos turinio įvertinimas pagal atrankos kriterijus sudaro 60 proc. galutinio paraiškos 
įvertinimo balo.  

Mokyklų atrankos kriterijai yra šie:  

1. Motyvacija (noras ir įsipareigojimas dalyvauti projekte): noras, poreikis ir įsipareigojimas 
analizuoti pasirinktą tyrinėjimo sritį, tinkamai įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą ir 
reflektuoti bei vertinti įgytą patirtį.  

2. Pasirengimas tyrinėjimui: drąsa kelti klausimus, atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams, 
pasiryžimas integruoti „Kūrybinių partnerysčių“ patirtį į ugdymo praktiką.  

3. Pasirengimas partnerystei: siekis dirbti partnerystės pagrindu su kuriančiais profesionalais. 
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4. Bendruomeniškumas: numatomas aktyvus mokyklos bendruomenės įsitraukimas į „Kūrybinių 
partnerysčių“ programą; mokyklos bendruomenės demokratiškumas. 

5. Tvarumas: mokyklos galimybės skirti būtinus išteklius (laiką, patalpas ir kt.) projektui 
įgyvendinti ir užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą. 

6.3. Paraiškų vertinimas pagal programos prioritetus  

Tai yra papildomas paraiškų vertinimo etapas. Šiame atrankos etape siekiama suderinti tarpusavyje 
visas programoje atrinktas dalyvauti mokyklas taip, kad dalyvauti programoje būtų atrinktos kuo 
įvairesnės mokyklos. Paraiškos vertinimas pagal programos prioritetus sudaro 40 proc. galutinio 
paraiškos įvertinimo balo. 

Į 2013-2014 m. m. „Kūrybinių partnerysčių“ programą bus taikomas šis prioritetas -   Mokykla iš 

prioritetinės savivaldybės:  

Vilniaus r. sav., Panevėžio r. sav., Šilutės r. sav., Tairagės r. sav., Ukmergės r. sav., Kaišiadorių r. sav., 
Jonavos r. sav., Joniškio r. sav., Telšių r. sav., Šiaulių r. sav., Varėnos r. sav., Rokiškio r. sav., Plungės r. 
sav., Širvintų r. sav., Akmenės r. sav., Mažeikių r. sav., Kelmės r. sav., Švenčionių r. sav., Skuodo r. sav., 
Jurbarko r. sav., Ignalinos r. sav., Šalčininkų r. sav., Elektrėnų sav., Šiaulių m. sav., Rietavo sav., 
Visagino sav. 

6.4. Kas vykdo atranką  

Projekto valdymo grupės nariai (ŠMM, prezidentūros atstovai ir kiti viešajam interesui atstovaujantys 
asmenys) svarsto ir tvirtina projekto komandos siūlomus mokyklų atrankos kriterijus ir procedūras. Iš 
projekto komandos gavę atrinktų mokyklų ir rezervinį mokyklų sąrašus valdymo grupės nariai tikrina 
atrankos skaidrumą, t. y. atitikimą numatytoms atrankos procedūroms ir atrankos kriterijams, ir 
tvirtina galutinius atrankos rezultatus.  

Atranką įgyvendina „Kūrybinių partnerysčių“ projekto komanda. Komandos nariai parengia ir skelbia 
atranką, vertina gautas mokyklų paraiškas ir paskelbia atrinktų mokyklų sąrašą. 

7. Paraiškos pildymo instrukcijos 

7.1. Bendros pastabos 

Paraišką pildo mokyklos atstovai. Tai gali būti ir mokytojai, susidomėję „Kūrybinių partnerysčių“ 
projektu, ir mokyklos administracijos atstovai. Kadangi vienas pagrindinių programos tikslų yra 
partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimas, teigiamai vertintumme, jei pildydami paraišką 
bendradarbiautų keli mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, mokyklos administracija, mokiniai, 
mokinių tėvai). 

7.2. Techniniai reikalavimai 

Paraiškos forma yra pateikta standartiniu .doc formatu. Paraišką pildykite 11 dydžio Calibri šriftu, 
vienos eilutės tarpu (single) tarp eilučių. Atkreipkite dėmesį, kad, jei nenurodyta kitaip, atsakymas į 
vieną klausimą turi būti ne ilgesnis nei 250 žodžių.  
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7.3. Reikalavimai pateiktos informacijos kokybei 

Išsamumo reikalavimas: pildydami paraišką pateikite kuo išsamesnius atsakymus. Paraiškoje pateikta 
informacija yra pagrindinis informacijos šaltinis, kuriuo projekto komanda remsis vertindama 
paraiškas. Pasistenkite, kad pateikti duomenys kuo geriau atspindėtų jūsų mokyklos patirtį.  
 

Konkretumo reikalavimas: būkite konkretūs. Pabrėžkite jūsų mokyklos specifiką, aiškiai įvardykite 
projektus, pavardes ir kitą tikslią informaciją, kur to prašoma. Venkite bendro pobūdžio frazių. 
Primename, kad, jei nenurodyta kitaip, atsakymas į vieną klausimą turi būti ne ilgesnis nei 250 žodžių.  
 

Realistiškumo reikalavimas: tikimės iš jūsų realistinio požiūrio. Tikriausiai nė viena mokykla neturi 
vien tik sėkmingos ar vien nesėkmingos ugdymo patirties. Pagrindinis „Kūrybinių partnerysčių“ tikslas 
– skatinti kūrybingumo ugdymą ir kūrybišką mokymąsi. Programos prioritetai užtikrina galimybes 
dalyvauti programoje kuo įvairesnėms mokykloms. Nesiekiame atrinkti vien tik tų mokyklų, kurios jau 
turi gausios patirties kūrybingumo ugdymo srityje. „Kūrybinių partnerysčių“ programa daug dėmesio 
skiria ugdymo iššūkiams, su kuriais mokykla susiduria. Tačiau tam, kad galėtume padėti mokykloms 
tyrinėti, mums pirmiausia svarbu jas išgirsti. Mums svarbu žinoti, kokia yra reali jūsų mokyklos 
situacija, todėl tikimės, kad jūsų pateikta informacija nebus vienpusiška. Pasidalykite teigiama 
mokyklos patirtimi, bet nepamirškite paminėti ir iššūkių.  
 

Sąžiningumo reikalavimas: tikimės, kad visi paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Išaiškėjus 
neatitikimams tarp paraiškoje pateiktos informacijos ir faktinių duomenų, projekto komanda spręs, ar 
pateikta paraiška gali dalyvauti tolesnėje atrankoje. 

7.4. Sutikimas dėl papildomos informacijos rinkimo 

Siųsdami paraišką dalyvauti programoje sutinkate, kad paraiškoje pateikta informacija būtų tikrinama 
projekto komandos. Projekto komandos nariai gali tiesiogiai kreiptis į paraiškoje nurodytą asmenį 
tikslindamiesi paraiškoje pateiktą informaciją. Esant reikalui, projekto komandos nariai taip pat gali 
kreiptis į kitas institucijas ir (arba) asmenis, minėtus paraiškoje (pavyzdžiui, institucijas, su kuriomis 
mokyklos nurodė bendradarbiavusios), prašydami jų atsiliepimų apie mokykloje vykdytas iniciatyvas.  

7.5. Prieš siųsdami paraišką 

Prieš siųsdami užpildytą paraišką peržiūrėkite, ar užpildytos visos paraiškos dalys. Ne iki galo 
užpildytos paraiškos nebus svarstomos. Patikrinkite, ar: 

 1. yra užpildyti visi paraiškos formos laukeliai; 
 2. paraiška yra užpildyta laikantis instrukcijų;  
 3. yra prisegtas skenuotas paskutinis paraiškos lapas, kuriame yra paraišką patvirtinantis 

mokyklos vadovo(-ės) parašas ir antspaudas? 

7.6. Kur siųsti užpildytas paraiškas 

Paraiškas kartu su prisegtu skenuotu paskutiniu paraiškos lapu, kuriame yra paraišką patvirtinantis 
mokyklos vadovo(-ės) parašas ir antspaudas, siųskite elektroniniu paštu 
mokykla@kurybinespartnerystes.lt.  
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7.7. Paraiškų priėmimo terminas  

Užpildytos paraiškos priimamos nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki gegužės 03 d. 17.00 val.  

7.8. Informavimas apie atrankos rezultatus 

Apie atrankos rezultatus mokyklas informuosime iki 2013 m. birželio 19 d. Visos mokyklos bus 
informuotos vienu metu. Įvykus atrankai bus sudarytas atrinktų dalyvauti projekte mokyklų sąrašas ir 
rezervinis sąrašas. Rezerviniame sąraše esančios mokyklos iki 2013 m. rugsėjo 11 d. bus informuotos 
ar pateko į programą.  

Atsakymą apie atrankos rezultatus siųsime mokyklos paraiškoje nurodytu mokyklos administracijos 
atstovo el. paštu.  

7.9. Informacija susisiekti konsultacijoms dėl paraiškos pildymo 

Jei šiose Atrankos gairėse neradote atsakymo į savo klausimą ar norite pasikonsultuoti dėl kitų su 
paraiška susijusių klausimų, kreipkitės į projekto komandą tel. 8 5 204 5494, mob.tel. 8 67 139 280 

arba el. paštu: mokykla@kurybinespartnerystes.lt.   

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti ir Kūrybinių partnerysčių tinklalapyje:  
http://www.kurybinespartnerystes.lt/suzinokite-daugiau/duk?view=faq&catid=1.  

 

8. Kas vyks toliau?  

Jei jūsų mokykla bus atrinkta dalyvauti „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje, tolesnis dalyvavimas 
programoje bus iš trijų etapų. 

8.1. Pirmas etapas – Planavimas 

• Pagal pačios mokyklos identifikuotą tyrinėjimo sritį mokyklai bus priskirtas kūrybos agentas, 
padėsiantis sukonkretinti tyrinėjimo sritį bei suplanuoti mokyklos kūrybiško mokymosi 
projektą.  

• Mokykla, bendradarbiaudama su kūrybos agentu nuspręs, kokios meno ar mokslo srities 
kuriančio praktiko reikia mokyklos kūrybiško mokymosi projektui įgyvendint.  

• Mokykla kartu su kūrybos agentu bei kuriančiu praktiku detaliai suplanuos kūrybiško 
mokymosi projektą. Projekto veiklos planą mokykla pateiks patvirtinti „Kūrybinių 
partnerysčių“ projekto komandai.  

• Kūrybos agentas padės mokyklai užfiksuoti pradinę situaciją ir suplanuoti pokyčių stebėjimo 
būdus.  

8.2. Antras etapas – Įgyvendinimas 

• Mokykloje įgyvendinama kūrybiško mokymosi projekto veikla kartu su kuriančiu praktiku.  

• Po kiekvieno užsiėmimo su kuriančiu praktiku mokytojai dalykininkai vykdys veiklos refleksiją. 
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• Veikla inicijuojami pokyčiai bus stebimi ir fiksuojami specialiose formose. 

• Mokytojai turės galimybę profesiškai tobulėti per mokymus ir susitikimus.  

8.3. Trečias etapas – Vertinimas 

• Kai mokyklos kūrybiško mokymosi projektas bus pabaigtas, kūrybos agentas kartu su 
dalyvavusiais mokiniais, mokytojais ir kuriančiais praktikais įvertins patirtį bei įvykusius 
pokyčius.  

• Projekto rezultatai bus aprašyti projekto vertinimo formoje, kuri bus pateikta „Kūrybinių 
partnerysčių“ projekto komandai.  

• Mokykla toliau planuos, kaip įtraukti per „Kūrybines partnerystes“ įgytą patirtį į bendrojo 
ugdymo procesus mokykloje.  

 

Nekantriai laukiame jūsų mokyklos paraiškos dalyvauti programoje! 
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Priedas Nr. 1: Atranka į 2013–2014 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ 
programą  
 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2: Kūrybiško mokymosi projekto etapai  
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Priedas Nr. 3: Naudingos nuorodos apie kūrybingumo ugdymą   
 

Portale www.kurybinespartnerystes.lt rasite daugiau informacijos apie Lietuvoje įgyvendinamą 
projektą, dalyvius ir jų patirtis.   

„All Our Futures“: www.artssmarts.ca/media/en/allourfutures.pdf  

„Changing Young Lives“: http://www.creative-partnerships.com/findoutmore/   

„Enquiring Minds“: http://www.enquiringminds.org.uk/  

„Creative Partnerships literature review series“: www.creative-partnerships.com/literaturereviews  

Kūrybiško mokymosi projektų pavyzdžių galite pamatyti „Kūrybinių partnerysčių“ tinklalapio 
videotekoje: http://www.kurybinespartnerystes.lt/suzinokite-daugiau/videoteka 

 


