
 

 

MOKYTOJAI: 
Ketvirtokų mokytoja Aušra 

Varkauskaitė-Paliulienė ir Mokytojų 

klubo narės: mokytojos padėjėja Rūta 

Vilčiauskė, lietuvių k. mokytoja Ieva 

Valutkevičienė, etikos mokytoja, 

bibliotekininkė Lolita Barzdaitienė, 

pradinių klasių mokytojos Reda 

Petniūnienė, Birutė Jasinskienė, 

kuruojanti mokytoja, ekonomikos  

ir rusų k. mokytoja  

Odeta Gelţinienė 

 

 

MOKINIAI: 

Ketvirtokai (20 mokinių) 

                        

                          KŪRĖJAI:  

kuriantis praktikas Mykolas Natalevičius 

ir 

kūrybos agentė Gintarė Kazakevičienė 

Vientisa projekto „Mastaičių garsas“ istorija 

 
Kauno r. Mastaičių pagrindinė mokykla, 2013 – 2014 m. m.  

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

 

Ši istorija atspindi projekto dalyvių: mokinių, mokytojų ir kūrėjų kūrybinį darbą ir patirtį, įgytą dalyvaujant ir kuriant 

savo projektą „Mastaičių garsas“. Visa istorija suskirstyta į keturis etapus1, kuriuose kiekviename yra įvykę pokyčių, pastūmėjusių 

keliauti ir mokytis toliau. Keturi etapai - tarsi keturios universalijos: 

- Mokinys (savisaugos instinktas, baimė, smalsumas), 

- Smalyţius (libido, aistra),  

- Meistras (ego, ambicijos), 

- Prometėjas (kolektyvinis instinktas).  

Pirma raidos stadija yra Mokinys, kuris simbolizuoja nesaugumą, nedidelį pasitikėjimą savimi, baimę, savarankiško 

mąstymo trūkumą. Toliau seka Smalyţius, kuris atstovauja malonumų poreikį, atkutimą (bent jau dalinį) nuo supančių baimių. 

                                                 
1
 Roberto Assagioli savianalizės metodas 

 



 
Tai įveikus, artėjama prie Meistro etapo – išugdytos drąsos, valios, stiprių ambicijų. Kai galiausiai suvokiama, kad be to taip pat 

yra svarbūs ir brangūs visuomenės tikslai, grupės gerovė - pasiekiama Prometėjo raidos stadija. 

 

Etapas MOKINYS (spalis, lapkritis, gruodis, sausis). Projektas ilgai ieškojo savo vietos mokykloje. Kadangi mokykla šiame 

projekte dalyvauja nebe pirmus metus, ilgai buvo apmąstyta ir praėjusių metų patirtis, atradimai, pastebėjimai ir nusivylimai. 

Daug pokalbių, susitikimų, ieškojimų, diskusijų. . . Daug abejonių su kuo dirbti ir ką tyrinėti šiais metais. Dar daugiau klausimų.  

Etapas SMALYŢIUS (sausis, vasaris). Galiausiai po labai ilgų svarstymų ir įvairių nuomonių išklausymo, apsispręsta 

bandyti dirbti su dideliu iššūkiu – 4 kl., kurioje mokosi 20 mokinių. Ši mokinių grupė turėjo bendravimo ir bendradarbiavimo 

problemų, dalis mokinių stokojo mokymosi motyvacijos, pasitikėjimo savimi, pasiţymėjo netinkamu elgesiu, daţnai mokiniams 

buvo sunku sukaupti dėmesį, veikti pagal mokytojos instrukcijas. Klasė labai išsiskyrė visų mokyklos klasių kontekste.  

Tyrinėjimo sritis - sukurti erdvę klausymuisi ir bendradarbiavimui pradinukų pamokose tyrinėjant garsą ir tylą ir taip 

įtraukti į mokymosi procesą. Nuspręsta kaip priemonę pasirinkti muziką: tyrinėjant triukšmą ir tylą, pačio proceso pagalba, klasę 

galima įjungti į bendradarbiavimą su mokytojais, kūrėjais ir savo bendraklasiais, skatinti susiklausymą ir išklausymą. 

Atvykus kuriančiam praktikui kompozitoriui Mykolui projekto planas tapo dar aiškesnis: į projektą įtraukiami pradinio 

ugdymo dalykai: lietuvių kalba, matematika, pasaulio paţinimas, muzika. Daugiausia dėmesio planuojama skirti pasaulio 

paţinimui – mokinių aplinkai, tokiai, kurioje jie praleidţia daug laiko kasdien: klasė, mokyklos koridorius, kiemas, šalia esantis 

miškas, Mastaičiai. Savos aplinkos tyrinėjimas per garso tyrimus. Dalyko mokytojos ţinios apie sinonimus, antonimus, 

būdvardţius, jų vartojimą ir rašymą jungiami su gebėjimu apibūdinti, išreikšti, suprasti garsus ir tylą (kalbėti, rašyti, piešti). 

Betyrinėjant garsus ir tylą, informacijos sisteminimui pasitelkiama matematika: garso lygio matavimui, garsų ţemėlapio 

sudarymui. 

Mokiniai po truputį įsitraukia į muzikinius tyrinėjimus mokykloje. Nors projekto sklandumui koją kiša mokinių ir 

mokytojų ligos, po truputį judama pirmyn. Taip pat ţingeidţių mokytojų grupelė: Aušra, Rūta, Lolita, Reda, Birutė, Ieva ir 

kuruojanti mokytoja Odeta nusprendţia pabandyti įkurti Mokytojų klubą ir tampa aktyviomis jo narėmis.  

Etapas MEISTRAS (kovas, balandis). Prasideda projekto įgyvendinimas. Veiklas su mokytojais ir mokiniais pradeda 

kuriantis praktikas Mykolas, o Mokytojų klubo gyvavimu rūpinasi kūrybos agentė Gintarė.  

Projekto planas suskirstomos į tris dalis:  

Triukšmo ir tylos tyrinėjimas. Projekto pradţioje planuojama pradėti tylos ir garsų tyrimus: susipaţinti su klasės, 

mokyklos erdvėmis, kokie garsai mokinius supa kasdien, ko nepastebime, ką galime sukurti, iš ko susideda tyla? Įsigijamas garso 

stiprumo matuoklis, o darbas su juo ypač įtraukia vaikus į veiklas. Atliekant įvairias kūrybines uţduotis, susijusias su tyla bei 

garsais, formuojama komanda-klasė, kuriamas geresnis, artimesnis santykis su mokytojais, mokomasi būti kartu, įsiklausyti į 

teikiamas instrukcijas, uţbaigti pradėtas uţduotis, darbus. Mokiniai ir mokytoja mokosi kokybiškai apmąstyti vykusias veiklas ir 

reflektuoti po kiekvieno susitikimo.  



 
Triukšmo ir tylos pusiausvyra. Šis jungimas siejamas su mokytojos pasiūlytomis lietuvių k. temomis: sinonimai/antonimai, 

įsimintinos rašybos ţodţiai, būdvardţiai, sklandaus teksto kūrimas ir rašymas ir skaičiavimo įgūdţių gerinimu matematikos 

pamokose. Kada reikalingas triukšmas? O kada jis kenksmingas (triukšmo tarša)? Kada mums reikia tylos? Kaip išlaikyti triukšmo 

ir tylos pusiausvyrą? Kaip pamatuoti, suskaičiuoti garsus? Kaip uţrašyti garsus? Bandoma atsakyti į šiuos klausimus pasitelkiant 

opozicijas juoda/balta, triukšmas/tyla, chaosas/tvarka ir bandant rasti pusiausvyrą, harmoniją tarp jų. Vaikai su mokytoja ir 

kūrėjais išvyksta į Kauną – į garsų ekskursiją. Vykdomas garso lygio matavimas, garsinis pasivaikščiojimas (soundwalk), įdomių 

garsų uţrašinėjimas, ekskursijos aptarimas. Vėliau tokio pobūdţio tyrimas atliekamas ir mokykloje.  

Mokslinė konferencija „Mastaičių garsas“. Remiantis akustinės ekologijos idėja, kad „ţmogus nėra autonomiškas garsinės 

aplinkos atţvilgiu: jis visada „instaliuotas” į garso landšaftą, aktyviai prisideda prie jo kūrimo, bet taip pat yra jo veikiamas“, 

mokiniai tyrinėjo savo miestelio Mastaičių garsą. Iš visos surinktos informacijos buvo sukurti pranešimai, kurie pristatyti 

Mokslinėje konferncijoje trečiokams ir ketvirtokų draugams dešimtokams.  

Tuo tarpu Mokytojų klube mokytojos aktyviai įsijungė į praktinius uţsiėmimus, bandė naujus metodus, kuriuos vėliau 

aptarinėjo, vertino ir bandė panaudoti darbe su vaikais.  

Etapas PROMETĖJAS (geguţė). Projektui įpusėjus buvo pastebėtas naudingas Mokytojų klubo darbo formatas, kuris galėtų 

būti naudojamas metodiniuose susirinkimuose. Ši idėja ruošiama pristatyti mokyklos administracijai. Mokiniai akivaizdţiai 

praplėtė savo ţinias apie muzikos teoriją ir tyrimus, išmoko darniau dirbti grupėse ir klasėje, diskutuoti, išklausyti vienas kito 

nuomonę, priimti sprendimus kaip grupė. Vaikai taip pat noriau įsitraukia į mokymąsi, jei tai būna susiję su aktyvia fizine veikla. 

Mokytoja, išmokusi įvairių pratimų, ėmėsi juos naudoti ir kūrėjams išvykus bei planuoja įgytą patirtį pritaikyti su savo būsimais 

pirmokais. Kūrėjai apmąstė savo darbą – teorinių ţinių pritaikymą praktikoje įvairiose situacijose ir įgijo daugiau patirties dirbant 

su pradinukais ir mokytojais.  

 



 

 


