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ĮVADAS
Tikslas ir metodas
Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. patvirtino Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“, kuri nubrėžė valstybės viziją ir raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis iki
2030 metų. Valstybės pažangos taryba ėmėsi lyderės vaidmens Strategijos įgyvendinimo procese –
pasitelkdama aktyviąją visuomenės dalį, ji kviečia į atvirą pažangos forumą, remia ir skatina
pažangos idėjų svarstymą ir sklaidą, visuomenės ir valstybės bendradarbiavimą įgyvendinant
pažangos idėjas. Atviras pažangos forumas – tai galimybė bendroje diskusijoje į Lietuvos ateitį
pažiūrėti per skirtingų temų ir visuomenei aktualių klausimų prizmę. Atviros pažangos forumo „Lietuva
2030“ misija – skatinti ir palaikyti nuolatinę diskusiją su visuomene dėl šalies raidos procesų, prioritetų
ir vertybių. Ketvirtasis pažangos forumas skirtas vaikų kūrybiškumo ugdymo temai. Šio forumo
kontekste 2014 m. rudenį numatyti renginiai skirtinguose Lietuvos regionuose ir baigiamasis forumo
renginys Vilniuje.
Pagrindinis teminio tyrimo tikslas yra išskirti temas – problemines sritis, reikalaujančias platesnės
diskusijos, ir parengti kokybišką medžiagą atviros pažangos forumo diskusijoms vaikų kūrybiškumo
ugdymo namuose, mokykloje ir popamokinėje veikloje tema. Šią atviro pažangos forumo temą 2014
m. gegužės mėn. patvirtino Valstybės pažangos taryba.
Temų – probleminių sričių - atviro pažangos forumo diskusijoms atranka remiasi pasaulyje ir Lietuvoje
atliktų tyrimų bei strateginių dokumentų metaanalize bei Lietuvos regionuose įvykusių teminių renginių
rezultatais. Temos atrinktos atsižvelgiant į:
 Pasaulines tendencijas ir ateities iššūkius: kas bus svarbu ateityje?
 Lietuvos problematiką: kuriose srityse didžiausias atotrūkis?
Analizės objektas „Lietuva 2030“ kontekste
Kūrybiškumas užima kertinę vietą strategijoje „Lietuva 2030“ pateiktoje vizijoje – „Siekiame pažadinti
visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti
modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi“. Tam, kad
kiekvienas visuomenės narys būtų kūrybiškas, itin svarbu šią savybę ugdyti nuo mažens. Todėl vaikų
kūrybiškumas užima itin svarbią vietą siekiant ryškių pokyčių sumanios visuomenės srityje. Ilgainiui vaikų
kūrybiškumo plėtra turėtų itin teigiamai prisidėti plėtojant sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo
sritis.
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įtvirtinta nuostata, kad kūrybiškumas, o taip pat
vaizduotė ir kritinis mąstymas – kritiniai kūrybiškumo veiksniai (žr. 1.1 skyrių) – vertinami kaip svarbūs
šalies ištekliai ir turi būti ugdomi nuo mažens visą gyvenimą. Siekiant išnaudoti šiuos išteklius, būtina
bendrojo lavinimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą.
Šį tikslą atliepia kiti pagrindiniai Lietuvos strateginiai dokumentai. Kūrybiškumo skatinimas yra
numatytas 2014-2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje (NPP). Įgyvendinant šį NPP uždavinį
bus siekiama didinti visuomenės narių (ypač jaunimo), kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę
veiklą skaičių bei plėsti kultūros ir kūrybingumo partnerysčių skaičių (viešajame sektoriuje).
Siekiant gerinti esamą situaciją, 2014 m. numatyta įgyvendinti strategijos „Lietuva 2030“ pažangos
darbą, skirtą kūrybiškumo ugdymui – 50 procentų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų įdiegti
pažangias vaikų kūrybiškumo ir inovatyvaus mąstymo skatinimo programas (pvz., „Kūrybinės
partnerystės“, „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“, „Renkuosi mokyti“, „Kam to reikia?!“), kurios
padėtų ugdyti vaikų suvokimą apie ateities profesijų perspektyvas, atskleisti įvairius talentus ir skatinti
sąmoningą eksperimentavimą orientuojantis į būsimus karjeros pasirinkimus.
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1. KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI
1.1. Kūrybiškumo apibrėžimas
Daugelis pripažins, kad „kūrybiškumas“ yra vienas tų „išplaukusių“ terminų dėl kurių nėra sutariama
tiek akademinėse diskusijose, tiek kasdieniniuose pašnekiuose tarp, pavyzdžiui, mokyklos personalo.
Priskaičiuojama itin daug kūrybiškumo apibrėžimų, kur kas daugiau nei vidutinis mokinių skaičius šio
meto mokyklos klasėje. Tačiau įvairiuose apibrėžimuose galima aptikti tam tikras dominuojančias
sampratas, kurias šie akcentuoja. Iliustracijai, žemiau pateikiamos kelios sampratos ir jų vertinimas
(NACCCE 1999):
 Sektoriniai apibrėžimai akcentuoja, pavyzdžiui, „menus“ ar „kūrybines industrijas“ (angl.
creative industries). Šiuose apibrėžimuose kūrybiškumas dažnai supriešinamas su
akademiniais mokslais. Tačiau svarbu suvokti, kad kūrybiškumas nėra tik įvairių menų bruožas
– kūrybiškumas būdingas ir akademiniams mokslams, ir verslui, ir visoms kitoms mūsų kasdienio
gyvenimo sritims;
 Pasak elito tipo apibrėžimų, egzistuoja tik saujelė „išrinktųjų“, turinčių ypatingus talentus
žmonių, kuriuos galima laikyti kūrybiškais. Visi kiti tėra šių itin kūrybiškų žmonių pasekėjai. Šis
tikėjimas remiasi prielaida, kad kūrybiškumui nereikia pagalbos ir net atvirkščiai – kūrybiškumas
neretai atsiskleidžia per švietimo nesėkmes. Todėl, remiantis tokia samprata, manoma, kad
nėra prasmės ugdyti kūrybingumą. Be abejonės, itin kūrybiškų žmonių esama ir jiems turi būti
skiriamas didelis dėmesys visuomenėje. Tačiau tai yra itin siaura kūrybiškumo samprata;
 Demokratinė kūrybiškumo samprata pripažįsta, kad kūrybiškumo potencialas slypi visose
žmogaus veiklos srityse ir kad visi žmonės turi gebėjimą būti kūrybiškais (nors žmonės ne visada
pripažįsta ar sąmoningai suvokia, kad vykdo kūrybišką veiklą). Siekis atliepti kasdien kylančius
naujus iššūkius apima visų, o ne saujelės išrinktųjų gebėjimus. Šis apibrėžimas remiasi tikėjimu,
kad kūrybiškumas skleidžiasi tiek kiekviename individe, tiek individų tarpusavio partnerystėse.
Žvelgiant į kūrybiškumo apibrėžimą „kūrybiškai“, svarbu neapsiriboti viena sritimi ar viena dimensija.
Todėl šiame tyrime siūloma remtis plačiausia, „demokratine“ kūrybiškumo samprata.
Siekiant konkretumo tiek šiame tekste, tiek diskusijos dėl jo (ko autoriai labai tikisi), čia remiamasi šiuo
konkrečiu kūrybiškumo apibrėžimu pateiktu Nacionalinio patariamojo komiteto kūrybiško ir kultūrinio
švietimo klausimais ataskaitoje dėl kūrybiškumo ugdymo (NACCCE, 1999):
Kūrybiškumas tai vaizduote paremta veikla, kuria siekiama originalių ir vertingų rezultatų
Tačiau svarbus ne tik pats aukščiau pateiktas apibrėžimas, bet apibrėžime paryškintų (italics formatu)
ir kitų kūrybiškumo bruožų interpretacija ir suvokimas (remiamasi NACCCE 1999):
 Vaizduotė yra kūrybiškumo šaltinis, nusakomas kaip visuminis mą(s)tymas ir priešpastatomas
loginiam mąstymui (Vaicekauskienė 2009). Vaizduotė dar apibrėžiama kaip procesas, kurio
metu prote pasitelkiami dalykai, kurie tuo metu nėra prieinami įprastinėms mūsų juslėms
(Robinson 2011). Vaizduote paremta veikla, mintimis ar elgesiu, siekiama generuoti kažką
naujo, pavyzdžiui, išplečiant galimybes, didinant alternatyvų skaičių ir pan.;
 Kūrybiškumas nėra atsiejamas nuo siekio ar siekimo – vaizduotė turi būti (pri)taikoma
pasirinktam tikslui siekti ar pasirinktai problemai spręsti. Kūryba – dinamiškas procesas, kurio
metu gali pasikeisti tiek tikėtini rezultatai, tiek pats tikslas ar problema (kai nauji tikslai yra
atrandami sukūrus produktą ar idėją);
 Kūrybiškumas visuomet yra susijęs su originalumu, kuris gali būti individualus (originalus,
palyginti su asmens ankstesniais kūriniais), santykinis (originalus, palyginti su tam tikros asmenų
grupės kūriniais) ir istorinis (originalus apskritai, lyginant su visa tam tikros srities žmonijos
kūryba). kūrybiškume svarbiausi yra individualus ir santykinis originalumas. Tačiau ugdant
asmens kūrybiškumą, galima pasiekti ir istorinio originalumo;
 Kūrybiškumu ne tik generuojama kūryba, bet ir (į)vertinama kūrybos vertė. Kūrybos
originalumas yra būtinas, bet jo nepakanka – originalios idėjos gali neatitikti tikslo, būti
netinkamos ar netgi klaidingos. Kūrybos rezultatas gali būti laikomas „kūrybišku“ tik jeigu jis
laikomas vertingu siekiant konkretaus tikslo. Vertė yra tikslo ir rezultato santykis ir gali būti įvairi
priklausomai nuo srities – efektyvus, tinkamas, pritaikomas, linksmas ir t.t.;
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Kūryba ieškoma geriausio, idealiausio būdo pasirinktam tikslui pasiekti. Panašiai, ieškoma
geriausio būdo kūrybos rezultatui panaudoti. Todėl vertinimas kurie būdai veikia ir kurie – ne,
reikalauja kūrėjo apsisprendimo ir kritinio mąstymo. Todėl kritinis mąstymas yra neatsiejama
kūrybiškumo dalis, kuri gali pasireikšti kaip asmeninė refleksija arba apmąstymas komandoje,
kaip žaibiškas įvertinimas arba ilgalaikis testavimas. Kūrybiškumo ugdyme itin svarbu padėti
mokiniams suvokti ryšį tarp kūrybos generavimo ir kūrybos vertinimo bei ugdyti mokinius valdyti
šiuos procesus ir siekti jų tinkamo balanso savo veikloje;
Itin svarbu suvokti skirtumus tarp kūrybiškumo ir problemų sprendimo. Šie procesai nėra
tapatūs – ne visos problemos reikalauja kūrybinio mąstymo ir gali būti išspręstos įprastai bei
logiškai. Taip pat ne visa kūryba siekiama spręsti problemas mums įprasta tvarka – poezija,
tapyba ar žaidimas su įvairiomis idėjomis matematikoje ar kituose moksluose ne visada remiasi
mums įprastu problemų sprendimo siekiu. Kūrybos nauda slypi ne tik problemų sprendime, bet
ir naujų problemų atradime, atveriant naujus pažinimo horizontus tam tikroje srityje. Todėl
ugdant kūrybiškumą svarbu suteikti pakankamai laisvės ir galimybių asmenims patiems suvokti
ir išsikelti problemas bei ieškoti jų sprendimo būdų.

Svarbu suvokti, kad visi žmonės turi kūrybiškumo gebėjimus, tačiau šių gebėjimų deriniai – labai
skirtingi. Kūrybiškumas yra viena svarbiausių žmogaus intelekto savybių. Tačiau intelektas nėra tik
kūrybiškas, tačiau įvairus ir dinamiškas. Intelekto įvairovę rodo tai, kad yra atrasti ir išskirti bent septyni
skirtingi intelekto tipai (Gardner 1993; vėliau autorius papildomai išskyrė gamtinį ir moralinį intelekto
tipus – nėra abejonių, kad šis intelekto tipų sąrašas nėra baigtinis ir yra nuolat plėtojamas):
1. Verbalinis;
2. Loginis – matematinis;
3. Erdvinis;
4. Kūniškas-kinetinis;
5. Muzikinis;
6. Tarpasmeninis (socialinis);
7. Asmeninis (vidinis)
Kūrybiškumo ugdymas idealiuoju atveju turi remtis nuostata, pripažįstančia žmogaus intelekto
įvairovę. Nėra teisinga asmens kūrybiškumą vertinti remiantis kažkuriuo vienu standartiniu gebėjimu
(NACCCE 1999). Pavyzdžiui, nėra teisinga vertinti visus asmenis tik pagal rezultatus verbalinio ir loginiomatematinio intelekto tipuose. Visi asmenys skiriasi pagal verbalinį ir matematinį-loginį mąstymą ir šis
mąstymas turi būti lavinamas. Tačiau negalima spręsti apie asmens intelektą remiantis tik kažkuriais
jo tipais. Turi būti vertinama visuma – asmuo, įvertintas kaip „menkų gebėjimų“ akademinėje srityje,
gali būti itin kūrybiškas muzikinėje ar erdvinėje srityje ir atvirkščiai.
Yra veiklos sričių, kuriose dominuoja tam tikras intelekto tipas. Pavyzdžiui, verbalinis tipas dominuoja
muzikoje, loginis-matematinis – fizikoje, erdvinis bei kūniškas/ kinetinis – šokyje. Tačiau šios ir kitos
žmogaus veiklos taip pat remiasi kitais intelekto tipais, tai yra bet kokia žmogaus veikla yra
daugialypė ir remiasi keliais skirtingais intelekto tipais vienu metu (NACCCE 1999). Matematikai,
pavyzdžiui, dažnai kalba apie problemų ir sprendimų vizualizavimą, šokis yra tampriai susijęs su
muzikine klausa, o muzikos kūrimas labai priklauso nuo matematinių gebėjimų. Kitas pavyzdys –
teatrologijos pamokos gali padėti pagerinti asmens skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimus
(NACCCE 1999). Todėl ugdant kūrybiškumą svarbu skatinti asmenis atrasti savo stiprybes lavinant visus
intelekto tipus.
Tad kūrybiškumas nėra suprantamas kaip savybė, kurią turi ar neturi, bet kaip daugialypis gebėjimas,
kurį išlavinti gali bet kas. Kūrybingumas gali būti specifinis, susijęs su tam tikra sritimi ar veikla. Tam, kad
atrasti kiekvieno asmens specifinį kūrybiškumą yra būtina veikimo ir eksperimentavimo laisvė ir
adekvačios žinios, supratimas ir kiti gebėjimai. Todėl viena svarbiausių kūrybiškumo prielaidų yra
mokymo diferencijavimas – ugdymo (turinio, proceso ir rezultato) pritaikymas mokinių grupei
pripažįstant, kad mokiniai yra skirtingi ir skirtingais būdais pasiekia geriausius rezultatus, kad jie mokosi
ir patirties įgauna ne tik per pamokas, bet ir namuose, neformalioje veikloje (Jevsejevienė Ir Paurienė
2013). Individualus požiūris į mokinus didina mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą ir savigarbą,
yra būtina sąlyga kūrybiškumui ir kitoms kompetencijoms ugdyti. Svarbu nepamiršti ir to, kad
individualizuotas ugdymas yra sėkmingas tik tuo atveju, jei apima visą ugdymo procesą.
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Egzistuoja daugybė kūrybiškumą aiškinančių teorijų, pavyzdžiui (Kaufman ir Sternberg 2010): raidos
teorija, teigianti, kad kūrybiškumas gali būti ugdomas; psichometrinė teorija, teigianti, kad
kūrybiškumas gali būti patikimai matuojamas ir atskiriamas nuo susijusių konstruktų (tokių kaip IQ)
akcentuojant jo specifines savybes; ekonominė teorija, nurodanti, kad kūrybiškumas tai rinkos jėgų ir
kaštų-naudos analizių rezultatas; komponentinė teorija, kurios šalininkai mano, kad kūrybiškumo
raiška vyksta etapais ir šiam procesui gali būti būdingas linijinis pobūdis ir t.t.
Nėra tikslinga remtis viena iš kūrybiškumo teorijų, nes kūrybiškumo tyrimai dar yra pernelyg
ankstyvojoje stadijoje (Kaufman ir Sternberg 2010) ir nesama vieningos kūrybiškumą aiškinančios
teorijos. Kūrybiškumo analizei būtina remtis pliuralizmo principu – kuomet įvairios teorijos, su
skirtingomis prielaidomis ir metodais, skirtingais analizės lygmenimis veda link patikimesnės
kūrybiškumo sampratos.
Analizuojant kūrybiškumą ko gero svarbiausia remtis nuosaikiu požiūriu (angl. moderation in all
things)(Kaufman ir Sternberg 2010). Vadovaujantis juo asmens autonomija, pavyzdžiui, būtų
suvokiama kaip palanki aplinkybė kūrybiškumo plėtrai, tačiau pernelyg didelė autonomija gali lemti
mokymosi krypties ir dėmesio praradimą. Nuosaikus požiūris taikytinas ir tokioms savybėms kaip
konkurencija, iššūkiai, apribojimai, dėmesys, patirtis ir daugeliui kitų kūrybiškumą įtakojančių
aplinkybių. Tas pats požiūris taikytinas ir kūrybiškam elgesiui suvokti, tai yra originalios idėjos dažnai
kyla iš nestandartinio mąstymo, bet per daug tokio tipo mąstymo gali vesti prie nekūrybiškų idėjų,
kurios neatitinka abiejų sąlygų – originalumo ir naudingumo. Nuosaikų požiūrį svarbu taikyti ir kūrybiškų
idėjų generavimo strategijai kuomet siekiama pakeisti požiūrio kampą ar perspektyvą – tai gali būti
naudinga iki tam tikros ribos, kuomet nauja perspektyva lemia idėjas, kurios nebeturi ryšio su
sprendžiama problema.
Šis tyrimas nėra apie visuomenės kūrybiškumą. Be abejonės kiekvienam asmens gyvenimo etapui
būdinga skirtingi kūrybiškumo ugdymo būdai ir problematika. Šiame tyrime koncentruojamasi į vaikų
iki 18 metų amžiaus kūrybiškumą, iš esmės – kūrybiškumą ir jo ugdymą iki asmeniui baigiant vidurinę
mokyklą.

1.2. Kūrybiškumo ugdymo poreikis ir pridėtinė vertė
Kodėl verta ugdyti kūrybiškumą ir tokias su juo susijusius gebėjimus kaip kritinis mąstymas, vaizduotė
ar problemų sprendimas? Atsakymas priklauso nuo to, koks yra šio ugdymo tikslas. Atsakymas gali
skirtis priklausomai nuo to, kas yra mokoma, kas mokosi, kas moko ir t.t. K. Robinson (2011) išskiria tris
pagrindinius švietimo tikslus. Su šiais švietimo tikslais gali būti siejamas kūrybiškumo ugdymo poreikis ir
pridėtinė vertė. Žemiau išskirti aspektai jokiu būdu nėra galutiniai ir tik iliustruoja kūrybiškumo ir su juo
susijusių gebėjimų intensyvesnio ugdymo galimą naudą ir teigiamą šalutinį poveikį visuomenei:
1. Ekonominis švietimo tikslas. Šis tikslas neretai dominuoja švietimo politikoje, kadangi visa
švietimo sistema yra glaudžiai susijusi su industrializacijos procesais. Šiame požiūryje dominuoja
švietimo kaip mechaninio proceso suvokimas, kur asmuo suprantamas kaip didelės sistemos
sraigtelis, kaip darbo rankos. Žvelgiant iš ekonominių perspektyvų kūrybiškumo ir su juo susijusių
gebėjimų ugdymas:
a. Padėtų sumažinti vis didesnį pagreitį įgaunančią tendenciją, kuomet didėjanti
absolventų dalis rinkoje turi pernelyg aukštą kvalifikaciją (angl. overqualification)
lyginant su tą, kurios reikalaujama darbo rinkoje. Darbo rinkoje įsibėgėja „švietimo
infliacija“, kuomet absolventai konkuruoja įgytais laipsniais, o ne gebėjimais ir taip
skatina rinka kelti formalius išsilavinimo reikalavimus. Neretai konkuruojama dėl esamų
vietų įprastose srityse užuot atrandant naujas galimybes tose pačiose ar naujose
rinkose. Intensyvesnis kūrybiškumo ugdymas, tikėtina, įjungtų „atbulinę pavarą“ šiai
situacijai keičiant absolventų požiūrį į savo gebėjimus, galimybes ir siekius;
b. Mažintų neatitiktį tarp to, ką siūlo švietimo sistema ir to, ko reikia rinkai. Pasaulyje vis
dažniau darbdaviai linksniuoja, kad jiems iš darbuotojų trūksta su kūrybiškumu susijusių
gebėjimų kaip kad inovatyvumas, komunikabilumas, darbas komandoje, kūrybinis
mąstymas, gebėjimas prisitaikyti, pasitikėjimas savimi. Eurobarometer vykdyta
darbdavių apklausa apie tai, kaip šie vertina absolventų gebėjimų atitiktį darbo rinkai
(Europos Komisija 2010) parodė, kad Lietuvos darbdaviai yra tarp kritiškiausiai
absolventų bendruosius gebėjimus vertinančių Europoje. Mokykloje akcentuojamas
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individualus darbas, akademinis mokymosi siekis, netikrumo netolerancija neprisideda
prie bendrųjų gebėjimų plėtros. Intensyvesnis kūrybiškumo ugdymas padėtų pakeisti
šią situacija stiprinant mokinių charakterio savybes, ruošiant juos realiam gyvenimui;
c. Padėtų sistemiškai mažinti jaunimo nedarbą remiantis ne trumpalaikių subsidijų ar
panašiomis priemonėmis, bet ilgalaike strategija. Jaunimo nedarbas (ypač
struktūrinis) reiškia prarastas valstybės investicijas į švietimą ir negautas valstybės
pajamas. Jaunimo nedarbas lemia socialinę jaunimo atskirtį, kuri ilguoju laikotarpiu
gali virsti rimta socialine problema susiformavus atskirai socialinei grupei. Įgalindamas
asmenį, kūrybiškumo ugdymas gali padėti užkirsti kelią šiai problemai;
d. Padėtų kurti kitą ekonominę naudą kaip didesnis darbo produktyvumas, didesnė
finansinė valstybės investicijų į švietimą grąža, didesnis vartojimas ir t.t. Visa tai kurtų
pagrindus stipriai ir stabiliai šalies ekonomikai.
2. Kultūrinis ir socialinis švietimo tikslas. Švietimas ne tik padeda suvokti ir įprasminti savo kultūros
specifiką, bet ir suvokti kitas kultūras. Be to, švietimas kuria procesus, kuriais remiantis kuriamos
ir organizuojamos bendruomenės, grindžiami demokratiniai procesai, skatinamas
pilietiškumas. Kūrybiškumo ir su juo susijusių gebėjimų ugdymas:
a. Leistų sumažinti skaitmeninę atskirtį visuomenėje, tai yra kovotų su žmonių, turinčių
priėjimą prie informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) ir jo neturinčių atitolimu
nuo vieni kitų. Šis atotrūkis išlieka opa kultūrine problema, kuri taip pat gali turėti
skaudžias socialines, ekonomines pasekmes. Žengiant tolyn į XXI amžių IKT tampa
neatsiejama gyvenimo visuomenėje dalimi. Su IKT susiję gebėjimai tampa itin reikalingi
darbo rinkoje. Kūrybiškumo ir su juo susijusių gebėjimų (tame tarpe ir IKT gebėjimų)
ugdymas leistų adekvačiau parengti visuomenės narius ateities iššūkiams. Be to, tai
sumažintų ne tik atotrūkį tarp skaitmeninių čiabuvių (angl. digital natives) ir ne tik tarp
skaitmeninių imigrantų (angl. digital immigrants), bet ir, tikėtina, mažintų atotrūkį tarp
regionų, kaimo ir miesto bei mokytojo ir mokinių;
b. Skatintų labiau išnaudoti globalizacijos ir kosmopolitizmo procesus. Lietuva yra vis
labiau įtakojama globalizacijos, migracijos ir kitų socio-ekonominių procesų. Šie
procesai lemia tiek naujas tarp-kultūrines galimybes, tiek naujas su tuo susijusias
įtampas. Kūrybiškumo intensyvesnis ugdymas padėtų lavinti pasaulio pilietį, kuris būtų
atsparesnis kultūriniams pokyčiams, atrastų naujus būdus išsaugoti kultūrinį tapatumą
ir bendrumą, atrastų naujas su globalizacija susijusias galimybes matytų, būtų jautrus
ir tolerantiškas kitų kultūrų atžvilgiu taip skatinant pozityvias sinergijas. Pasikeitus socioekonominei aplinkai turėtų atitinkamai pasikeisti ir bendruomeniškumo bei pilietiškumo
gebėjimai, kurie pereitų į naują, su ankstesniu tiesiogiai nepalyginamą, kokybės
lygmenį;
c. Suponuotų sąlygas geresnei, pozityvesnei atmosferai mokyklos klasėse ir už jų ribų
(šeimose ir laisvalaikio vietose). Mokytojai pripažins, kad labiausiai neklausantys,
triukšmaujantys ar kitaip „protestuojantys“ mokiniai dažnai yra tie, kurie nėra atradę
būdo kur realizuoti savyje tvyrančią energiją. Tokiu būdu intensyvesnis kūrybiškumo ir
su juo susijusių gebėjimų ugdymas padėtų mokiniams atrasti savo talentus ir kardinaliai
pakeistų jų elgesį klasėje ir už jos ribų. Tai galėtų sukurti pagrindus plėtoti kokybiškai
naują bendravimo ir mokymosi kultūrą;
3. Asmeninis švietimo tikslas, kuomet mokantis siekiama atrasti savo talentus. Daugelis iš
aukščiau aptartų aspektų tiesiogiai priklauso nuo to, kaip bus realizuotas šis švietimo tikslas.
Kūrybiškumo ir su juo susijusių gebėjimų intensyvesnis ugdymas padėtų:
a. Nukreipti dėmesį nuo vis intensyvėjančio egzaminavimo, testavimo ir pasiekimų
matavimo, grįsto galutiniu rezultatų vertinimu ir keliančio mokiniams vis didesnį
spaudimą ir tarpusavio konkurenciją, link mokymosi proceso ir jo metu vykdomo
formuojančiojo vertinimo. Toks dėmesio pokytis, tikėtina, paskatintų kokybiškesnį,
asmeniui naudingesnį mokymąsi be nereikalingų socialinių įtampų;
b. Spręsti vaikų psichinės sveikatos problemas. 2010 m. mūsų šalis buvo tarp
„pirmaujančių“ ES pagal 15–19 metų jaunuolių savižudybių skaičių tenkantį 100 tūkst.
to paties amžiaus gyventojų (Paurienė 2013). Viena to priežasčių yra paradoksas
kuomet jaunuoliai viena vertus jaučia didžiulį spaudimą ir konkurenciją dėl mokymosi
rezultatų ir kita vertus, jaučia socialinį spaudimą būti kuo labiau atsipalaidavusiu ir
neįsitempusiu. Kūrybiškumo ir su juo susijusių gebėjimų kaip komunikabilumas ir
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problemų sprendimas intensyvesnis ugdymas padėtų kurti palankesnes sąlygas vaikų
psichinei sveikatai gerinti;
c. Suteikti alternatyvą įsivyravusiai nuostatai, kad akademinis profilis, akademinė karjera
yra vienintelis tinkamas mokymosi siekis. Vertinant dažniausiai analizuojami su
akademine pakraipa susiję aspektai, kaip loginis mąstymas, matematiniai gabumai ir
pan. Nėra pakankamai skiriama dėmesio asmeniniams gebėjimams, kurių reikia
realiame šiandieniniame gyvenime. Nėra pakankamai skiriama dėmesio žmogaus
charakteriui lavinti, kuris yra pamatas siekiant spręsti šiuolaikinius iššūkius tiek
socialiniame, tiek ekonominiame, tiek kultūriniame kontekste. Kūrybiškumo
intensyvesnis ugdymas, daugiau dėmesio skiriant asmens bendriesiems gebėjimams,
padėtų vaikams atrasti savuosius talentus, nebijoti jų siekti ir kovoti su procese
kylančiais iššūkiais;
d. Sukurtų pagrindą ugdyti stipresnius visuomenės narius, kurie geriau jaustųsi (kuo
mažiau vidinės įtampos, tuo geresnė savijauta ), būtų atsparesni pokyčiams ir
nuolatiniam netikrumui, būtų stipresni, labiau subalansuoti (angl. integrity) visuomenės
lyderiai ir pan.
Idant detaliai pagrįsti aukščiau pateiktas įžvalgas reiktų parengti atskirą studiją, apibendrinančią iki
šiol atliktų tyrimų rezultatus. Tai nėra pagrindinis šio tyrimo tikslas. Todėl žemiau pateikiamas glaustas
anksčiau atliktų poveikio vertinimų rezultatų apibendrinimas, parodantis kokį poveikį „Kūrybinių
partnerysčių“ programos1 įgyvendinimas Jungtinėje Karalystėje padarė programoje dalyvavusiems
vaikams ir šių aplinkai:
 Kūrybiškumą labiau skatinantis mokymosi turinys pagerina komunikaciją tarp tėvų ir vaikų apie
mokymąsi, didina tėvų pasitenkinimą vaikų mokymosi veiksmingumu ir tikėjimą teigiamu
ilgalaikiu poveikiu vaikų gyvenimui, labiau įtraukia tėvus į vaikų mokymąsi, gali paskatinti
tėvus mokytis ir skatinti kurti geresnes galimybes vaikų mokymuisi (Safford ir O’Sullivan 2007; 65
mokyklų klausimynų ir 360 kūrybinių analizė paremta 34 interviu su tėvais ir 16 interviu su
mokyklos personalu);
 Kūrybiškumo ugdymas skatina mokinių gerovę, stiprina ryšius su mokyklos išoriniais partneriais
(dalyvaujančiais kūrybiškumo ugdyme), stiprina bendruosius gebėjimus (tokius kaip
komandinis darbas ar problemų sprendimas), didina mokinių įsitraukimą į mokymąsi, suteikia
mokiniams daugiau galimybių mokytis sprendimų priėmimo, plėtoja neformalius santykius
klasėse, suteikia daugiau galimybių mokiniams būti išgirstiems mokyklos bendruomenėje,
didina lankstumą vykdant mokymo programų (McLellan et al 2012; daugiau kaip 5 tūkst.
mokinių 20 pradinių ir 20 vidurinių mokyklų apklausa bei giluminė 5 pradinių ir 4 vidurinių
mokyklų analizė);
 Programą įgyvendinančiose pradinėse mokyklose ilguoju laikotarpiu ženkliai pagerėjo
pamokų lankomumas (Kendall et al 2008; statistinė duomenų analizė);
 Lyginant programoje dalyvavusius ir nedalyvavusius mokinius mokyklos lygmeniu pastebėti
statistiškai reikšmingi aukštesni ankstesniųjų pasiekimai (Eames 2006; statistinė duomenų
analizė);
 Programa efektyviai ugdo tokius mokinių gebėjimus kaip gebėjimas improvizuoti, rizikuoti,
atsparumas, bendradarbiavimas. Programa taip pat paskatino bendradarbiavimą
planuojant skirtingų dalykų pamokas tiek pradinėse tiek vidurinėse mokyklose (OFSTED 2006;
kokybinė duomenų analizė);
 Buvo įvertinta, kad kiekvienas svaras investuotas į programos įgyvendinimą suteikė naudos už
15.3 svarų, 2/3 kurios teko mokiniams (PWC 2010; kaštų-naudos analizė).
Kūrybiškumas tampa ekonomikos ir visuomenės pagrindu. Tyrimuose apie kūrybiškumo plėtrą
visuomenėje ir ekonomikoje (pavyzdžiui, Florida 2002) teigiama, kad kūrybiškumas XXI amžiuje reiškia
tą patį ką žemės arimo įgūdžiai XVIII amžiuje. Kūrybiškumo reikalaujančių profesijų daugėja, kūrybinį
darbą dirbančių žmonių skaičius auga. Įmonės siekia pritraukti vis daugiau kūrybingų kandidatų ir

Kūrybinių partnerysčių programa sukurta Jungtinėje Karalystėje (JK) siekiant pritraukti kūrybinių profesijų atstovus (menininkus,
architektus ir mokslininkus) į mokyklas su tikslu įkvėpti mokinius ir padėti jiems mokytis. Programos įgyvendinimo metu, 2002-2011
m., buvo dirbta su 1 mln. Mokinių, virš 90 tūkst. mokytojų ir daugiau kaip 8000 projektų. Ši programa buvo pagrindinė vaikų
kūrybiškumo ugdymo programa JK minėtu laikotarpiu. Nuo 2010/2011 mokslo metų programos finansavimas buvo
sustabdytas. JK kūrybinių partnerysčių programa remiasi kitos šalys (tarp jų - ir Lietuva) įgyvendindamos kūrybiškumo ugdymo
projektus. Daugiau apie šią programą sužinosite adresu: http://www.creative-partnerships.com/about-creative-partnerships/.
1
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akcentuoja kūrybiškumo vaidmenį darbo procesuose. Šiuose tyrimuose teigiama, kad miestų ir šalių
sėkmė didele dalimi priklausys nuo kūrybiškų asmenybių pritraukimo.

1.3. Susijusių pasaulinių tendencijų ir kaitos veiksnių metaanalizė
Europoje pamažu vis didesnį populiarumą įgauna mokymosi, grįsto atviru švietimu, (angl. open
education)2 samprata (MOSTA 2013). Sampratą apibūdina keletas priešybių, nusakančių perėjimą
nuo tradicinės švietimo prie naujosios mokymosi sampratos (žr. pav. 1). Skiriamųjų bruožų sąrašas nėra
baigtinis, o iliustracinio pobūdžio.
Pav. 1: Tradicinės švietimo ir naujosios mokymosi sampratos skiriamieji bruožai

Tradicinė švietimo
samprata
•Mokymas
•Mokomas asmuo
•Iš viršaus į apačią instruktažas
•Standartizuotas mokymas ir vertinimas
•Hierarchinė struktūra, centre – mokytojas
•Mokymas ‚to, ko reikia‘, nuobodus
•Dominuoja formalus švietimas ir
mokymas
•Pažymiai, balai
•Egzaminai
•Klasės
•Konkrečiu laiku ir vieta, metodu ir
medžiaga grįstas mokymas
•Institucinis kompetencijų pripažinimas
•Mokytojo dėmesys daugiausiai skiriamas
visai asmenų grupei
•Mokytojas moko taip, kaip išmano,
negauna jokio grįžtamojo ryšio
•Žinios

Naujoji mokymosi
samprata
•Mokymasis
•Besimokantis
•iš apačios į viršų iniciatyva
•Personalizuotas mokymasis ir savianalizė
•Horizontali struktūra, centre-besimokantis
•Mokymasis ‚to, kas įdomu‘, mokymasis
tampa pramoga ir įpročiu
•Dominuoja neformalus ir visą gyvenimą
trunkantis, žaidimu grįstas mokymasis
•Mokymosi gairės arba lygiai kaip kad
kompiuteriniuose žaidimuose
•Nepastebimas/ netrukdantis vertinimas
•Komandos
•Mokymasis bet ko, bet kada, bet kaip ir
iš bet kur
•Daugybė būdų kompetencijoms
pripažinti (angl. acreditation of prior and
experiential learning, APEL)
•Mokytojas daugiau dėmesio skiria
individualiam darbui su mokiniu
•Mokytojas gauna grįžtamąjį ryšį,
pdedantį tobulėti
•Supratimas ir suvokimas

Šaltinis: adaptuota pagal MOSTA 2013.

Vaikų kūrybiškumo ugdymas yra tampriai susijęs su moderniąja mokymosi paradigma. Pastarajai
būdingi kaitos veiksniai apima tiek vaikų kūrybiškumo ugdymą mokykloje (mokytojo vaidmens kaita,
bet ir mokymo turinio, proceso bei aplinkos kaita) ir už jos ribų (pasikeitimai šeimoje, bendruomenėse,
politikoje, kultūroje). Bendras šių pokyčių bruožas yra tai, kad jų pasiūla ir paklausa yra susijusi su ‚T
karta‘ (angl. gen C ), kur T reiškia bet kokį turinį. Tai nėra amžiaus grupė, bet sąmonės būsena. Ši
sąmonės būsena yra ekspresyvi, formuojanti skonį, grįsta
Pav. 2: Iššūkių ir kompetencijų balansas
socialine tinklaveika, žiūrinti youtube vietoj televizoriaus,
Iššūkiai
nuolat prisijungusi ir labai vertinanti reikšmingumą bei
Natūrali
tėkmė
originalumą. Žemiau pateikiami kaitos veiksniai yra skirstomi
Frustracija,
pagal aukščiau išskirtas kategorijas.
nerimas
Kitas bendras mokymosi pokyčių bruožas – vis intensyviau
Apatija,
bandoma ieškoti balanso tarp iššūkių, kuriuos asmuo patiria
nuobodulys
ir kompetencijų, kuriuos asmuo turi. Pagrindinis siekis yra
pasiekti „natūralią tėkmę“ (angl. flow), kurioje asmuo
paranda laiko pojūtį, tinkamai realizuoja savo asmenines
Kompetencijos
kompetencijas ir nuolat tobulėja (žr. Pav. 2).
Šaltinis: Csikszentmihalyi 1990
Žemiau trumpai aptariami su moderniąja mokymosi paradigma sietinų kaitos veiksnių pavyzdžiai,
darantys įtaką tiek mokykloje, tiek už jos ribų vykstančiam kūrybiškumo ugdymui.
Kaitos veiksniai mokykloje – mokymosi turinys (remiantis MOSTA 2013):
2

http://blogs.ec.europa.eu/openeducation2030/.
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Ateities mokymosi turinys bus grįstas atvirų švietimo išteklių (AŠI, angl. open education
resources, OER) koncepcija paremtomis technologijomis. AŠI – tai mokymo, mokymosi ir
tyrimų ištekliai bet kokioje formoje (skaitmeninėje ar kitoje), patalpinti viešoje erdvėje arba
publikuojami
atviros
Pav. 3: Atvirų švietimo išteklių koncepcija
licencijos teise, kuri
EFEKTYVUMAS
suteikia
kitiems
Kaina
Prieinamumas
galimybes
(nemokami)
(atviri, vieši, prieinami)
nemokamai
prieiti
Turinys
prie, naudoti, pritaikyti
ar platinti išteklius be
jokių ar su minimaliais
Atviri švietimo
apribojimais (žr. pav.
ištekliai
3).
AŠI
suteikia
galimybę
lanksčiai
Personalizavimas
Žmonės
Bendradarbiavimas
adaptuoti mokymosi
(naudojami praktikoje, pakeičiami,
(sukurkti dalintis, naudoti daug kartų
turinį atsižvelgiant į
pergrupuojami)
ir platinti)
asmens gabumus ir
KOKYBĖ
daromą pažangą. AŠI
sparčiai populiarėja – Šaltinis: adaptuota pagal MOSTA 2013.
pavyzdžiui, Masačiusetso Technologijos instituto (angl. MIT) atvirą kursų medžiaga vidutiniškai
peržiūri 1 mln. lankytojų per mėnesį;
Mokymosi turinys taps vis labiau tarpdalykinis ir integruotas, kuomet apjungiami keli mokymosi
dalykai ir su jais susijusios kompetencijos. Pavyzdžiui, mokymasis projektiniu pagrindu
komandose, kuomet ‚projektas‘ apima kelis dalykus (pvz., iš besimokančiųjų reikalaujama
fizikos, chemijos ir matematikos žinių taikymo tuo pačiu metu);
Mokymosi turinys bus vis intensyviau personalizuojamas, kuomet besimokantis galės kurti ir
keisti mokymosi turinį pagal savo poreikius (žr. taip pat mokymo proceso pokyčius);
Mokymosi turinys taip pat transformuosis nuo faktinės informacijos pateikimo prie turinio grįsto
problemomis/iššūkiais, kuriems spręsti reikės pasitelkti visas turimas kompetencijas;
Mokymosi turinyje bus labiau akcentuojamas visų intelekto tipų plėtra ir dermė, nuosekliai
vystant ne tik matematinį-loginį, bet ir verbalinį, erdvinį, kūniškq-kinetinį, muzikinį, tarpasmeninį
(socialinį) ir asmeninį (vidinį) intelekto tipus;
Vis didesnę svarbą įgaus kritinės kompetencijos (pavyzdžiui, IRT kompetencijos, mokėjimas
mokytis, socialinės ir pilietinės kompetencijos, iniciatyva ir verslumas, kultūrinis supratimas ir
saviraiška) bei tokios vadinamosios „21 amžiaus kompetencijos“ kaip gebėjimas dirbti su itin
dideliais informacijos kiekiais, itin sudėtingų problemų sprendimas, gebėjimas tirti ir užduoti
tinkamus, nelinijinius klausimus siekiant atlikti užduotis, kurios anksčiau nebuvo atliekamos.

Kaitos veiksniai mokykloje – mokymosi procesas (remiantis MOSTA 2013):
 Pereinama nuo labiau teorinio, faktinių žinių perdavimu grįsto mokymo prie labiau patyriminio
mokymosi, daugiau dėmesio skiriama interaktyviam žinių taikymui. Kuriamos daugialypės
mokymosi aplinkos ir būdai, skatinantys mokytis tiriant, žaidžiant, kuriant ar kitu asmeniui labiau
priimtinu būdu. Pavyzdžiui, išplėstinėje tikrovėje (angl. augmented reality), kur skaitmeninis
turinys įterpiamas į realybę, turinys gali būti toks pat turtingas kaip žmogaus vaizduotė ir
pritaikytas kiekvieno asmens poreikiams. Išplėstinė tikrovė gali panaikinti ribas tarp teorinio ir
praktinio mokymo, leidžia klysti be pasekmių. Kitas pavyzdys – kompiuterinių ir simuliacija grįstų
žaidimų naudojimas mokymuisi. Žaidimus propaguojančios mokyklos jau egzistuoja 3;
 Vis labiau remiamasi socialine sąveika ir tinklaveika (ypač virtualia). Pavyzdžiui, mokymesi vis
labiau taikomi socialiniai tinklai, laisvosios enciklopedijos (pvz., naujos kartos vikipedijos),
semantiniai tinklai, atviri kursų ištekliai (angl. open course ware, OCW), bendro mokymosi
įrankiai (angl. collaborative learning tools), socialinio mokymosi įrankiai (angl. social learning
tools) ar realiuoju laiku vykstančio virtualaus mokymosi įrankiai (angl. live e-learning tools);
 Mokymosi procesas, dėka technologijų, vis labiau personalizuojamas ir dažniau vyksta už
klasės ar auditorijos ribų. Išskirtina nauja mišraus mokymosi (angl. blended learning)
koncepcija, pagal kurią dalį formaliojo mokymo programos įsisavina savarankiškai, interneto
pagalba, bent iš dalies kontroliuojant laiką, trukmę, greitį vietą ir kryptį. Populiarėja asmeninės

3

Žr. pavyzdžiui, ‚Quest2learn‘ mokyklos veiklą, adresu: http://q2l.org/.
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(virtualios) savivaldaus mokymosi aplinkos (pvz., angl. self-organised learning environments,
SOLES ar personal learning environments, PLE) ir mokymo(-si) valdymo sistemos (angl.,
learning management systems), kuriose mokymasis vyksta moduliais, mokomasi patogiu laiku
ir vietoje. Bene žinomiausias virtualios mokymosi aplinkos pavyzdys yra Khan Academy4, kuri
naudodama minios išteklius (angl. crowdsourcing) įgalina savivaldų mokymąsi – akademijos
video medžiaga naudojama kaip namų darbai, kuriuos seka problemų, kurias taip pat
suteikia akademija, sprendimas klasėse; prie kito dalyko/ klausimo pereinama tik tuomet, kai
pilnai išmokstamas ankstesnis ir gaunamas tai rodantis nuopelno ženklelis. Kitas pavyzdys, S.
Mitra minimaliai invazinio mokymosi iniciatyva 5, kurioje mokymasis grindžiamas klausimais/
problemomis, sprendžiamais kompiuterio pagalba keturių mokinių grupėse su išoriniu
palaikymu (pvz., virtualiu garbaus amžiaus žmonių palaikymu Skype® pagalba 1 val. per
savaitę). Ateities mokymosi aplinkos turėtų siekti labiau išnaudoti garbaus amžiaus
profesionalų kompetencijas ir jų savirealizacijos poreikį mokyti kitus;
Populiarėja nauji mokymosi būdai. Pavyzdžiui, įgyvendinamos atvirkštinės klasės (angl.
flipped classrooms) – mišraus mokymosi forma, kurioje mokinys pirmiausia stengiasi suprasti
temą savarankiškai, naudodamasis mokytojo pateikta medžiaga, vėliau pritaiko įgytas žinias
klasėje, spręsdamas problemas ar atlikdamas praktines užduotis. Atlikti tyrimai rodo, kad nors
atvirkštinė klasė tinka ne visiems, ji vysto polinkį ir leidžia patirti daugiau inovacijų ir
bendradarbiavimo mokymesi;
Mokymosi procesas vis dažniau grindžiamas savarankiška ir lanksčia organizacija. Pavyzdžiui,
remiamasi pasirinkimo laisve kaip mokytis – komandose, individualiai, internetu, kt. Populiarėja
sistemos, leidžiančios lengviau valdyti įprastus procesus (pvz., virtualūs tvarkaraščiai).

Kaitos veiksniai mokykloje – mokymosi aplinka (remiantis MOSTA 2013):
 Vis labiau populiarės koncepcija "atsinešk savo asmeninį įrenginį" plėtra (angl. BYOD – bring
your own device), kuomet mokiniams bus leidžiama atsinešti asmeninius įrenginius
(mobiliuosius, nešiojamus ar planšetinius kompiuterius ir pan.) į mokymosi vietą ir naudoti juos
prisijungiant prie mokymo įstaigos ir kitų tinklų;
 Įsigalės visur esančios technologijos, pavyzdžiui, visur esantis tinklas - beribis internetas,
perėjimas prie Web 3.0 (pvz., semantinės duomenų bazės, daiktų internetas), mobiliosios
technologijos, įgalinančios mokymąsi nuošaliose vietovėse;
 Mokymąsi palengvins naujos IKT grįstos mokymo priemonės. Pavyzdžiui, popierinės knygos
perkeliamos į skaitmenines saugyklas (angl. repositories), skaitmeninės lentos (angl. e-boards),
Išmaniųjų debesų kompiuterija (angl. smart clouds), nematomos technologijos (pvz., akimis
ar balsu valdoma įranga, sensoriai), biometrinės technologijos (pvz., mokiniai naudoja tą patį
kompiuterį, kuris sinchronizuojasi su kiekvienu iš jų);
 Ateities mokymasis gali būti grindžiamas 1:1 mokymosi iniciatyvomis6, kaip pavyzdžiui,
iniciatyva, siekiančia kiekvienam mokiniui suteikti po kompiuterį (angl. one laptop per child,
OLPC)7, įgalinančia bet kokio socialinio sluoksnio vaikų mokymąsi;
 IKT dėka bus plečiamos esamos mokyklų infrastruktūros panaudojimo ribos. Mokymuisi
skatinti nebus būtina pakeisti aplinką fiziškai, bet užteks tai padaryti virtualiai. Pavyzdžiui, bus
plėtojama eksperimentavimo/ simuliacijos/ virtualios būties infrastruktūra, taip pat patalpos/
įranga, leidžianti skaitmenizuoti fizinio lavinimo, teatrologijos, šokių ir kitos paskirties patalpas,
mokyklos iš fizinių darinių transformuosis į virtualius visuomet veikiančius centrus;
Kaitos veiksniai mokykloje – mokytojų vaidmuo (remiantis MOSTA 2013):
 Mokytojo statusas ateities visuomenėje įgaus vis didesnę reikšmę ir bus itin vertinamas,
 Mišraus mokymosi (pvz., „atvirkštinė klasė“, angl. flipped classroom) ir kitos inovacijos lemia,
kad mokytojas iš lektoriaus ir aiškintojo tampa mokinio padėjėju ir patarėju, turi daugiau laiko
bendrauti su mokiniu, įgyja daugiau galimybių diferencijuoti mokymą ir skirti daugiau dėmesio
projektais paremtam mokymuisi bei mažiau gabiems mokiniams;

Daugiau informacijos TED pranešime adresu http://www.ted.com/playlists/35/bill_gates_my_13_favorite_tal.html ir Khan
Academy svetainėje adresu https://www.khanacademy.org/.
5 Žr. http://solesandsomes.wikispaces.com/
6 Iniciatyvos, kurių tikslas visiems tam tikros mokymo įstaigos, amžiaus grupės ar klasės mokiniams suteikti po nešiojamą
kompiuterinį įrenginį. 1:1 mokymosi iniciatyvų apžvalga pateikiama Balanskat et. al, 2013.
7 Žr. http://one.laptop.org/.
4
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Vis labiau orientuojamasi į personalizuotą mokymą, kuomet mokytojas padeda mokiniui
nustatyti ir plėtoti norimus kompetencijų profilius, išnaudojant asmens charakterio stipriąsias
savybes. Tai įgalina padaryti technologijos, skirtos mokymosi analizei (angl. learning
analytics). Pavyzdžiai apima tokias technologijas kaip e-profiliai (angl. ePortfolio), leidžiantys
dokumentuoti ir reflektuoti mokymąsi identifikuojant asmeninius tikslus, išsikeliant iššūkius ir
panašiai ar mokymo(-si) valdymo sistemų (pvz., Khan akademija 8) elementus, kurie leidžia
kompleksiškai stebėti didelio skaičius asmenų savarankiško mokymosi metu daromą
pažangą, kad ypač palengvina mokytojų darbą ir leidžia susitelkti į svarbiausius mokymo
aspektus;
Mokymosi pažangos vertinimo (dalinis) automatizavimas ar perkėlimas į išorę (pvz., išoriniams
paslaugų teikėjams, remiantis pažangiomis IT sistemomis) paliks mokytojui daugiau laiko
formuojančiam orientavimui ir konsultavimui, ypač bendrųjų kompetencijų srityje. Populiarėja
mokymosi e-vertinimo įrankiai (angl. eAssessment tools), paremti nepastebimu, netrukdančiu
ir nuolat atliekamu vertinimu, kur vietoj tradicinių egzaminų (suminio vertinimo) daugiau
dėmesio skiriama formuojamam vertinimui (prevencijos tikslais). Ateityje tikėtina itin didelė
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo (angl. Accreditation
of Prior Experiential Learning, APEL) technologijų plėtra. Vietoj balų ar pažymių jau kuriami
alternatyvūs vertinimo būdai (pvz., nuopelno lygių ar ženklelių sistemos 9);
Mokytojas įgauna daugiau ir kokybiškesnių galimybių kelti kvalifikaciją. Pirma, auga
technologijų, skirtų mokymo analizei (angl. teaching analytics), svarba. Mokytojo, kuriam
nuolat pateikiamas grįžtamasis ryšys, mokiniai pasiekia geresnius rezultatus. Ateityje atsiras vis
daugiau mokytojų grįžtamojo ryšio sistemų, pavyzdžiui, leidžiančių gyvai transliuoti pamokas,
paskaitas ar kursus nepriklausomiems vertintojams ir sulaukti jų vertinimo. Antra, tobulėja
mokytojų bendradarbiavimo technologijos, grįstos tinklaveikos tarp mokytojų, mokyklų ir
išorinių ekspertų technologijomis, taip pat atviromis švietimo praktikomis (angl. open eduction
practices)10 – mokymo metodikomis, grįstomis atviromis technologijomis ir kokybiškais AŠI.
Tokiu būdu skatinamas vietinis ir tarptautinis mokytojų bendradarbiavimas, leidžiantis dalintis
patirtimi, greičiau ir efektyviau diegti inovatyvias mokymosi technikas ir siekti kokybiškai naujų
mokymosi rezultatų.

Kaitos veiksniai už mokyklos ribų (remiantis MOSTA 2013):
 Privati iniciatyva ypač plėtosis savivaldaus mokymosi srityje, ypač vėlesniuose mokymosi
etapuose, kuomet asmuo galės pilnavertiškai valdyti mokymosi turinį, aplinkas, priemones ir
kitas jo sąlygas. Augs savišvietos svarba. Pavyzdžiui, išskirtini masiniai atvirieji internetiniai kursai
(MAIK) (angl. Massive open online courses, MOOCs), kurie įgalina asmenį neišvykstant iš namų
įgyti geriausių pasaulyje švietimo ir mokymo įstaigų suteikiamas žinias. Šioje srityje vis didesnę
svarbą įgaus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas (angl.
Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL) ir susijusios ateities technologijos;
 Ne mažiau bus svarbi ir talento bei kompetencijų valdymo ateities technologijų svarba tiek
mokytojams švietimo ir mokymo srityje, tiek komandų vadovams profesinio tobulėjimo srityje.
Pavyzdžiui, ateityje bus vis plačiau taikomi asmenybės tipo nustatymo sprendimai,
padedantys atskleisti ir vystyti žmonių stiprybes (pvz., smegenų tyrimais paremtas žmonių
mąstymo ir elgsenos nustatymo technologija Emergenetics11),
 Populiarės intelektualios mokymosi globos sistemos (angl. intelectual tutoring systems),
keičiančios mokymo sampratą, didinančios mokinių motyvaciją ir leidžiančios labiau atliepti
individualius jų poreikius. Pavyzdžiui, Think Trough Math12 (liet. mąstyk matematikos pagalba)
remiasi trimis mokymosi lygiais: 1) virtualus mokymosi asistentas, konsultuoja, įkvepia ir iškart
koreguoja (jei reikia); 2) problemų sprendimą padedant sertifikuotam mokytojui internetu; ir
3) papildomą mokytojo pagalbą interaktyvioje aplinkoje;
 Plėtosis mokymo finansavimo technologijos, grįstos šiuolaikiniais IRT sprendimais, mokslo ir
verslo pasiekimais. Pavyzdžiui, kuriami minios finansavimo (angl. crowd-funding) sprendimai
grįsti mikro-aukomis, naujų verslo modelių taikymas švietime, esamų finansavimo metodų
(pvz., mokinių krepšelių) radikalus tobulinimas,
https://www.khanacademy.org/
http://www.learningbadges.eu/lt/
10 Mokymo metodikomis, grįstomis atviromis technologijomis ir kokybiškais atviraisiais švietimo ištekliais.
11 http://www.emergenetics.com/whatis
12 Žr. http://www.thinkthroughmath.com/
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Populiarės technologijas, tobulinančias kompetencijų vertinimą, sertifikavimą ir pripažinimą
bei įstaigų akreditavimą, ypač – neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir
pripažinimo (angl. Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL) srityje. Pavyzdžiai apima
sistemas, kurių pagalba virtualioje aplinkoje pripažįstamos neformaliai asmens įgytos
kompetencijos ar kuriami e-profiliai kritinių kompetencijų vertinimui;
Mokymuisi tobulinti vis dažniau bus naudojami įvairūs tyrimai – plėtojamos mokymosi analizės
(angl. learning analytics) technologijos, diegiami mokslo (pvz., IRT, neuromokslų, psichologijos
mokslų) sprendimai mokymesi, naudojamos mokymosi duomenų bazės iš principo naujiems
mokymosi metodų, turinio ar kitų sričių atradimams, plėtojama kompetencijų pasiūlos ir
paklausos prognozavimo infrastruktūra;
Dirbtinis intelektas ir robotika leis sukurti asmeninius mokymosi asistentus, kurie visapusiškai
įgalins asmens mokymąsi, pavyzdžiui, stebės asmens mokymąsi visą gyvenimą, identifikuos
mokymosi spragas, suformuos mokymosi planą ir nurodys tinkamiausią mokymosi medžiagą
bei nepastebimai įvertins daromą pažangą. Tai gali leisti užtikrinti efektyviausią įmanomą
mokymąsi ir asmeninių stiprybių visapusišką išnaudojimą.

Vaikų kūrybiškumo ugdymas yra itin svarbus tiek mokyklose, tiek už jų ribų siekiant pereiti nuo
kūrybiškumo kaip gebėjimas sukurti ką nors nauja be jokių papildomų sąlygų (kur geriausi – vaikai)
prie sampratos, kur kūrybiškumu laikomas gebėjimas sukurti originalius dalykus, kurie būtų reikšmingas
indėlis į žmonijos plėtra (kur geriausi – suaugusieji).
Kelionė link pastarosios sampratos labai nevienoda ir asmenys, mokyklos ir už mokyklų ribų esančios
vaikų lavinimo įstaigos ir bendruomenės balansuoja tarp dviejų radikaliai priešingų strategijų – išlikti
konservatyviam ar proaktyviai veržtis inovacijų link? Į tai iš dalies yra atsakęs žymus pozityviosios
psichologijos šalininkas M. Csikszentmihalyi, kuris tvirtino, kad „kiekvienam iš mūsų nuo gimimo
būdingos dvi priešingos elgesio programos: konservatyvioji, kurios pagrindas savisaugos, savęs
stiprinimo ir energijos taupymo instinktai, ir ekspansyvioji, kurios pagrindas tyrinėjimo, džiaugimosi
naujovėmis ir rizika instinktai <...>. Mums reikalingos abi programos. Tačiau pirmąja grįstam elgesiui
motyvuoti nebūtina daug padrąsinimų ar išorinio palaikymo, tuo tarpu antroji gali sunykti, jei nebus
puoselėjama“ (cituota Vaicekauskienė 2009).

2. VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMO SITUACIJA LIETUVOJE
2.1. Problematika: didžiausias atotrūkis
Visuomenės kūrybiškumas nėra lengvai pamatuojamas reiškinys. Egzistuoja keli mėginimai sukurti
rodiklius ar rodiklių sistemas, vadinamąsias švieslentes (angl. scoreboard) kūrybiškumui matuoti. Šios
rodiklių sistemos yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su vaikų kūrybiškumo ugdymu šalyje –
vertinamos arba prielaidos vaikų kūrybiškumui atsirasti (pvz., visuomenės nuostatos) arba kūrybiškumo
rezultatai (pvz., ekonomikos inovatyvumas).
Remiantis tyrėjams prieinama statistika, Lietuvos šalies situacija ir pažanga kūrybiškumo srityje
vertintina kaip nepakankama. Pavyzdžiui, vienas svarbiausių strategijos „Lietuva 2030“ sumanios
visuomenės rodiklių – visuomenės dalis, mananti, kad vaizduotė yra viena iš svarbiausių savybių, kurią
vaikas turi įgyti namuose – Lietuvoje 2008 m. siekė vos 6% ir buvo žemiausias rodiklis ES (kartu su
Slovėnija). Palyginimui, ES vidurkis buvo lygus 21%. Lietuva nepažengė šioje srityje: tas pats rodiklis
1990 m. siekė 6%, o 1999 m. – 5%. Šio rodiklio žemėlapis rodo, kad tokios žemos visuomenės nuostatos
vienos esminių kūrybiškumo savybių atžvilgiu buvo pietų ir rytų Europoje (žr. 4 pav.).
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Pav. 4: Visuomenės dalis (proc.), mananti, kad vaizduotė yra viena iš svarbiausių savybių, kurią
vaikas turi įgyti namuose, 2008

Šaltinis: Europos vertybių atlasas, 2008, www.atlasofeuropeanvalues.eu

Analizuojant prieinamus statistinius duomenis apie kūrybiškumą, Lietuvos atotrūkis nuo kitų šalių
matyti ne tik pagal visuomenės nuostatas kūrybiškumui svarbių savybių kaip vaizduotė atžvilgiu, bet
ir atotrūkis kūrybiškumo prielaidose ir rezultatuose.
Nagrinėjant kūrybiškumo prielaidas (pavyzdžiui, kūrybiškumo klimatą) ar rezultatus (pavyzdžiui, suminį
inovacijų ar kūrybiškumo indeksus) atskleidžiančius indeksus tenka konstatuoti, kad Lietuva
nepakankamai išnaudoja savo kūrybinį potencialą – pagal minėtus rodiklius esame vieni paskutinių
ES šalių narių, mus beveik visada lenkia kaimyninės Latvija ir Estija (žr. 1 lentelę). Kai kurie indeksai (13) matuoti tik vieną kartą. Kasmet rengiami indeksai (4-5) rodo, kad šalies situacija gerėja. Tačiau
pažanga nėra norimo lygio ir todėl yra būtina imtis priemonių jai didinti.
Lentelė 1: Lietuvos padėtis ES vertinant pagal su kūrybiškumu susijusius rodiklius
Rodiklis

Šalis
Lietuva
Latvija
Estija
Lietuvos
vieta
ES28

(1) 2010 m.
pasaulinis
kūrybiškumo
indeksas

(2) 2009 m.
kūrybiškumo
klimato indeksas
(ES27)

(3) Bendras
dizaino,
kūrybiškumo ir
inovacijų
indeksas (ES27)

(4) 2014 m.
pasaulinis
inovacijų
indeksas

(5) 2013 suminis
ES inovacijų
indeksas

Bendra
vieta

Indekso
reikšmė

Bendra
vieta

Indekso
reikšmė

Bendra
vieta

Indekso
reikšmė

Bendra
vieta

Indekso
reikšmė

Bendra
vieta

Indekso
reikšmė

38
34
32
21

0.484
0.520
0.528
-

22
19
10
22

0,328
0,397
0,602
0,488
(ES27)

22
20
14
22

0,300
0,333
0,462
0,485
(ES27)

39
34
24
23

41
44,8
51,5
-

24
27
13
-

0,289
0,221
0,502
-

Šaltiniai: (1) Florida et al. 2011; (2-3) Hollanders ir Cruysen 2009; (4) Cornell University, INSEAD ir WIPO 2014; (5) European
Commision 2014.

Lietuvos ir kitų šalių darbuotojų kūrybiškumo situaciją bandyta įvertinti ir remiantis Europos gyvenimo
ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) vykdoma Europos darbo sąlygų tyrimu (Lorenz ir Lundval
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2009). Remdamiesi 2005 m. atlikto tyrimo duomenimis, autoriai sukūrė sudėtinį rodiklį13, vertinantį
darbuotojų kūrybiškumą 27 ES šalyse narėse. Autoriai išskiria tris darbuotojų grupes:
1. „Kūrybiški darbuotojai“, intensyviai sprendžiantys problemas, vykdantys kompleksiškas
užduotis, aktyviai besimokantys, savarankiškai atliekantys darbą ir jame taikantys savo idėjas;
2. „Įprastų problemų sprendėjai“, kuriems būdingas panašus problemų sprendimo ir mokymosi
intensyvumas bei užduočių kompleksiškumas, tačiau jie menkai taiko savas idėjas ir yra
palyginti nesavarankiški atlikdami darbus; dažnai jų veikla yra prižiūrima kieno nors, paliekant
jiems mažai erdvės kūrybiškiems ir originaliems sprendimams, kurie remtųsi jų idėjomis;
3. „Nekūrybiški darbuotojai“, kurie dirba žemos pridėtinės vertės darbus, kuriems būdingas
mažas mokymosi ir problemų sprendimo intensyvumas bei menkas užduočių
kompleksiškumas; šie darbuotojai beveik netaiko savo idėjų ir turi labai ribotą įtaką tam, kaip
turi būti atliekami darbai.
Šis eksperimentinis sudėtinis rodiklis parodė, kad Lietuvoje kūrybiškų darbuotojų dalis yra viena
mažiausių ES (žr. 5 pav.). Kita vertus, mūsų šalyje nekūrybiškais laikomų darbuotojų yra kur kas daugiau
nei vidutiniškai ES. Rezultatai remiasi 2005 m. Europos darbo sąlygų tyrimo duomenimis. Būtų naudinga
juos palyginti su 2010 m. vykdyto tyrimo duomenimis (kurie vis dar analizuojami).
Pav. 5: Darbuotojų dalis pagal kūrybiškumo tipą visoje darbo jėgoje, proc.
60

58

53

51

50
40
30

38

35
27

27
19

20

22

20

24

25

10
0
Lietuva
Kūrybiški darbuotojai
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Įprastų problemų sprendėjai

ES27
Nekūrybiški darbuotojai

Šaltinis: Lorenz ir Lundval 2009.

2.2. Problematika: pagrindinės tikėtinos atotrūkio priežastys
Ankstesniame skyriuje apibendrinti prieinami statistiniai rodikliai apie kūrybiškumą parodė, kad
vertinant tiek pagal visuomenės nuostatas kūrybiškumo atžvilgiu, tiek pagal kūrybiškumo rezultatus
(pavyzdžiui, inovacijų lygį ekonomikoje, kūrybiškumą darbe) Lietuvos situacija yra prasčiausių ES, o
rodoma pažanga nėra pakankama. Kyla klausimas kokios yra pagrindinės galimos šio atotrūkio ir
ribotos pažangos priežastys? Skirtingoms kūrybiškumo ugdymo erdvėms – mokyklai ar už jos ribų –
būdingi skirtingi sunkumai. Jie apibendrinamos žemiau.
Lietuvos silpnybės ar nepakankamai išnaudojamos galimybės ugdant vaikų kūrybiškumą mokykloje
– MOKYTOJAI:
1. Kūrybiškumo ugdymas šalyje dažniausiai remiasi asmenine mokytojo informacija, iniciatyva
ir veikla. Pavyzdžiui, 2011 m. tyrimas (Šiuolaikinių didaktikų centras 2011) parodė, kad
daugiausiai informacijos apie kūrybinį mąstymą ir jo ugdymą mokytojai gavo darbo metu ir
savarankiškai domėdamiesi, tuo tarpu net 44% mokytojų nurodė, kad tokios informacijos iš
aukštosios mokyklos, kur jie studijavo, gavo mažai arba išvis negavo. Nesant papildomų
paskatų ir dideliam darbo krūviui, toli gražu ne visi mokytojai skiria laiko pasidomėti vaikų
kūrybiškumu ir jo ugdymu. Randantys kūrybiškumui laiko mokytojai eksperimentuoja. Tačiau
mažiau patyrusiems mokytojams ne visada yra prieinama labiau patyrusių kolegų pagalba.
Kyla klausimas ar nevertėtų sistemiškiau įgyvendinti kūrybiškumo ugdymo veiklas mokyklose ir,
pavyzdžiui, suteikti daugiau konstruktyvios didaktinės ir metodinės pagalbos ugdant vaikų
Darbuotojų kūrybiškumas vertinamas pagal šešis aspektus: problemų sprendimo veiklą darbe; darbe sudaromas sąlygas
išmokti naujų dalykų; sudėtingų užduočių vykdymą; savo idėjų taikymą darbe; galimybę pasirinkti ar keisti savo darbo metodus
ir užduočių atlikimo tvarką.
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kūrybiškumą? Pavyzdžiui, įvairios tikslinės metodinės literatūros14 prieinamumo didinimas ar
ugdomojo vadovavimo diegimas mokytojų tarpe (kuomet labiau patyrę mokytojai padeda
mažiau patyrusiems) galėtų įgalinti nuoseklesnį ir kokybiškesnį kūrybiškumo ugdymą šalyje;
Mokyklos administracijos parama vaikų kūrybiškumo ugdymui ir susijusiai mokytojų veiklai
galėtų būti didesnė. Pavyzdžiui, pradinių klasių mokytojų galios priimti sprendimus dėl ugdymo
yra ribojamos mokyklos administracijoje vyraujančios valdymo kultūros (Šumskas et al 2014).
Mokyklos administracijai dažnai trūksta informacijos apie kūrybiškumo naudą, ji susiduria su
gausybe kitų konkuruojančių tikslų (pavyzdžiui, egzaminai, mokinių pasiekimai ir su jais susiję
klausimai). 2011 m. atliktas tyrimas (Šiuolaikinių didaktikų centras 2011) parodė, kad tik 40%
mokytojų visiškai sutiko ar sutiko su teiginiu, kad esama tradicijų, kaip pagerbti, paskatinti
mokytojus už inovatyvumą, originalumą. Stokojant paramos iš mokyklos administracijos ir jos
palankaus požiūrio į vaikų kūrybiškumo ugdymą, mokytojai nėra įgalinami šiai veiklai vykdyti.
„išorinio vertinimo metu daugelis mokytojų pripažįsta, kad jie yra iniciatyvūs, kūrybingi, bet
šiomis savybėmis pamokose nedažnai remiasi, abejoja, ar verta keisti įprastą darbo stilių, nes
kūrybiškai, netradicinei, saviraišką skatinančiai veiklai reikia daug pastangų ir laiko“
(Vaičekauskienė ir Paravinskaitė 2012);
Pasigendama intensyvesnio bendradarbiavimo kūrybiškumo ugdymo srityje – tiek tarp
mokytojų ir mokyklų dalinantis gera praktika, tiek mokytojų ir mokyklų bendradarbiavimo su
išorine aplinka (pavyzdžiui, bendradarbiavimo su mokslo ir verslo institucijomis plėtojant
technologinį ugdymą)(Vaičekauskienė ir Jevsejevienė 2013);
Mokytojams stinga su vaikų kūrybiškumo ugdymu susijusių kompetencijų, jų svarbos
suvokimo ir patirties (ypač mokytojo karjerą pradėjusių tarpe) plėtojant šias kompetencijas.
Tobulintinos ne tik su mokomųjų dalykų turiniu susijusios kompetencijos (pvz., technologiniame
ugdyme, (Vaičekauskienė ir Jevsejevienė 2013), bet ir su mokymo proceso, klasės valdymu
susijusios kompetencijos. Išoriniuose bendrojo ugdymo įstaigų vertinimuose neretai
konstatuojama, kad mokytojai gerai susiplanuoja savo veiklą, bet ne mokinių veiklą
pamokose, jos prasmę ir būsimus rezultatus. Pavyzdžiui, tiek technologinio, tiek meninio
ugdymo dalykus vertinančių asmenų išvadose konstatuojama, kad svarbiausias veikėjas
pamokoje – mokytojas, ne mokinys, kad mokytojas darbo būdus ir metodus parenka tik iš
dalies tinkamai, kuomet mokymo užduotys, veikla ne visada atitinka mokinių gebėjimus,
poreikius, mokymosi stilių, amžių, menkai motyvuoja mokinius, nesudaro gerų sąlygų skleistis
mokinių iniciatyvumui ir kūrybingumui (meninis ugdymas Vaičekauskienė ir Paravinskaitė 2012;
Vaičekauskienė ir Jevsejevienė 2013). Pradinių klasių mokytojai taip pat retai naudojasi
galimybėmis kurti kūrybiškumui palankią fizinę ugdymo aplinką (Šumskas et al 2014).
Mokytojai neskiria prioriteto kūrybiškumo ugdymui ir su juo susijusioms priemonėms: pavyzdžiui,
tyrimuose apklausti mokytojai pripažįsta, kad jiems silpniau jiems sekasi ugdyti vaikų gebėjimą
veikti nestandartiškai, tačiau jie, lyginant su tėvais ar vaikais, mažiau svarbos suteikia
nestandartiškam veikimui (VšĮ Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ 2013).
Kitame tyrime apklausti mokytojai nurodė kaip kur kas mažiau svarbias projektų valdymo,
ugdymo aplinkos pertvarkymo, dalykų integravimo, IT technologijų panaudojimo ir išorinių
partnerių pasitelkimo kompetencijas (Ugdymo plėtotės centras 2014);
Svarbus ir bendro požiūrio į kūrybiškumo ugdymą klausimas. Nėra paslaptis, kad kai kurie iš
mokytojų tiesiog nemėgsta kūrybingų vaikų, nes jie ardo mokymo tvarką, reikalauja daugiau
dėmesio – tai konstatuojama iš šalies švietimo sistemos tyrimuose (Vaicekauskienė 2009).
Tyrimai rodo, kad mokytojai mažiau svarbos, lyginant su vaikais ir jų tėvais, suteikia
nestandartiškam veikimui, mokymuisi iš savo patirties, įsivertinimui ir iniciatyvumui (VšĮ
Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ 2013). Teigiamas mokytojo požiūris į
vaikų kūrybingumą ypač aktualus, kuomet vaikas pereina iš pradinio į pagrindinį mokymo
etapą (4 klasė), tuo pačiu pereidamas prie įprasto mąstymo, prisitaikydamas prie mokyklos
tvarkos ir draugų, kuomet atsiranda rizika, kad vaikas gali pradėti bijoti savo originalumo ir
užgniaužti kūrybai būdingą spontaniškumą (Vaicekauskienė 2009). Mokytojų požiūris taip pat
yra susijęs su jų rodomu pavyzdžiu – kyla klausimas kiek šalies mokytojai savo pavyzdžiu įkvepia
vaikus būti kūrybiškais?
Kyla klausimas ar visi mokytojai pakankamai plačiai suvokia kūrybiškumą. Pavyzdžiui, tyrimo
ataskaitoje teigiama, kad „vaizduotė bei įgūdžių tobulinimas, mokytojų nuomone, yra labiau

Pavyzdžiui, žr.: http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena11043.aspx
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įgimti nei ugdomi kūrybingos asmenybės požymiai“ (Šumskas et al 2014). Vadovaujantis
siauresne kūrybiškumo samprata ribojamos kūrybiškumo ugdymo galimybės.
Lietuvos silpnybės ar nepakankamai išnaudojamos galimybės ugdant vaikų kūrybiškumą mokykloje
– TURINYS, PROCESAS IR APLINKA:
1. Lietuvoje nėra iki galo susitarta, kas laikoma „kūrybiškumu“. Pavyzdžiui, pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų nuostatose15 dažnai linksniuojamas būdvardis
„kūrybiškas“, tačiau nėra įvardijama kas tai yra. Jei mokytojams nėra iki galo aišku ko siekti
pamokų metu, jie negali to pasiekti, nebent atsitiktinai;
2. Kai kurioms šalies mokykloms nepakanka specifinių priemonių ir infrastruktūros kūrybiškumo
ugdymui arba, kai jos turimos – jomis nesinaudojama ar neišnaudojamos jų teikiamos
galimybės. Mokymo(si) bazės stokoja technologinis ugdymas – pavyzdžiui, švietimo valdymo
informacinės sistemos duomenimis, 2012-2013 m. m. iš 949 progimnazijų, gimnazijų,
pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokomųjų dirbtuvių neturėjo 90 mokyklų (beveik
dešimtadalis); 393 mokyklose (41 proc. mokyklų) nebuvo nė vienos gamtos mokslų
laboratorijos (Vaičekauskienė ir Jevsejevienė 2013). Pagal IEA TIMSS 2011 m. tyrimo surinktus
duomenis16, santykinai žemesnius Lietuvos mokinių pasiekimus sąlygojo tai, kad tik 13 proc.
aštuntokų mokėsi mokyklose, kuriose yra gamtos mokslų laboratorijos, o pradinės mokyklos jų
visai neturėjo (tarptautinis vidurkis 8 klasėje – 80 proc., 4 klasėje – 36 proc.). Meninio ugdymo
šalyje analizė atskleidžia, kad silpnoji grandis taikant priemones ir naudojant infrastruktūrą gali
būti mokytojai, kurie turint reikiamas priemones/ infrastruktūrą, nesusiformuoja įpročio ją
naudoti ar jiems trūksta kompetencijų išnaudoti visas jų teikiamas galimybes (Vaičekauskienė
ir Paravinskaitė 2012);
3. Trūksta skirtingų mokomųjų dalykų integracijos siekiant kompleksiškai ugdyti vaikų
kūrybiškumą. Šalyje įprasta praktika, kai pamokos metu mokoma vieno konkretaus dalyko,
nesistengiant jo integruoti su kitais mokomaisiais dalykais, neformaliojo švietimo veiklomis ar
kita mokyklos veikla. Pavyzdžiui, tai konstatuojama tiek meninio, tiek technologinio ugdymo
analizėse (Vaičekauskienė ir Jevsejevienė 2013; Vaičekauskienė ir Paravinskaitė 2012).
Integruojamos programos ir jų svarba akcentuojamos šalies strateginiuose dokumentuose
(pavyzdžiui, Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo
įgūdžių ugdymas17), tačiau jų įgyvendinimas praktikoje stringa;
4. Ugdant vaikų kūrybiškumą neretai pasigendama sąsajų su realiu gyvenimu vykdant
praktinę, projektinę veiklą. Kūrybiškumo ugdymą mokyklose apsunkina faktinių žinių
perteklius, sąsajų tarp skirtingų žinių ir patirtimi ar iššūkiu grįsto mokymosi stoka, mechaninio
žinių įsiminimo ir atkartojimo kultūra, taip nesudarant sąlygų mokiniams geriau įsiminti
pateikiamą informaciją (Gudynas et al 2011; Laužikaitė et al 2010). Pavyzdžiui,
technologiniuose dalykuose siekiama ugdyti ne tik technologijų vartotoją, bet ir kūrėją, todėl
šiame ugdyme svarbi ir praktinė, ir projektinė veikla – problemų sprendimas, idėjų,
technologinių sprendimų paieška, kūrimas (dizainas)(Vaičekauskienė ir Jevsejevienė 2013).
Projektinė veikla ne tik padėtų mokiniams geriau įsiminti informaciją, bet ir lavintų kitas
bendrąsias kompetencijas kaip komandinis darbas, komunikabilumas ar pažinimas. Šalies
mokyklose stokojama tokio tipo veiklos;
5. Kūrybiškumą galėtų paskatinti meninio, technologinio ugdymo ir kitų „horizontaliųjų“ dalykų
plėtra. Šiuo metu šalyje (kaip ir daugumoje Europos mokyklų) prioritetas teikiamas skaitymui,
rašymui ir matematikai, tuo tarpu meninis ugdymas dažnai suprantamas kaip papildoma,
neformaliojo švietimo veikla. Tai rodo statistika - meniniam ugdymui oficialiai skiriamas laikas
Lietuvoje yra mažesnis nei Latvijoje ir kur kas mažesnis nei Estijoje (Vaičekauskienė ir
Paravinskaitė 2012). Tuo tarpu technologijos yra glaudžiai susijusios su įvairiomis ugdymo
turinio sritimis, tai yra ne tik su matematikos ir gamtamokslinio ugdymo, bet ir su meninio,
socialinio ugdymo ir kitų sričių mokomaisiais dalykais (Vaičekauskienė S. ir J. Jevsejevienė
2013). Spartesnė horizontaliųjų mokomųjų dalykų plėtra sudarytu palankias sąlygas mokymo
turinio integracijai ir taip galėtų prisidėti prie kūrybiškumo ugdymo šalyje;
6. Svarbi kūrybiškumo prielaida – mokymosi diferencijavimas – galėtų būti kur kas geriau
įgyvendinamas šalies mokyklose. Bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo duomenys
rodo, kad diferencijavimas yra viena problemiškiausių mokyklų veiklos sričių (NMVA 201115

Prieinamos adresu http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog
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2013). Diferencijuojant ugdymą ir mokymąsi mokiniams dažniau sekasi, jie labiau gali atskleisti
savo individualias savybes, didėja mokinių pasitikėjimas savo jėgomis ir mokymosi motyvacija.
Tačiau išoriniai vertinimai ir kiti tyrimai (pavyzdžiui, Jevsejevienė, J. Ir L. Paurienė 2013) rodo,
kad kasdieninėje mokyklų veikloje stokojama tokių mokymo diferencijavimo veiklų kaip
skirtingų užduočių skyrimas gabiems ar specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, namų darbų
įvairovė, daugiau dėmesio pamokose prasčiau besimokantiems mokiniams, specialių
papildomų užduočių skyrimas, kai mokiniai ko nors nesupranta, skirtingais lygiais ir būdais
dirbančių grupelių klasėje formavimas. Mokymo diferencijavimas ypač susijęs su mokytojo
kvalifikacija, jo darbo krūviu ir mokyklos bendruomenės bei valstybės parama mokytojui;
7. Tobulintinas yra ir vaikų kūrybiškumo vertinimas. Tyrimuose konstatuojama, kad vienas iš
kūrybiškumą slopinančių veiksnių yra atlygio (pavyzdžiui, pažymio) laukimas (Vaicekauskienė
2009). Pasak tyrimo, žmonės, kurie tikisi išorinio įvertinimo, sukuria mažiau ir ne tokių originalių
idėjų, nes galvoja, kaip įtikti vertintojui. Todėl siūloma vertinti tik pabaigtą kūrybinę veiklą, o
patį vertinimą pateikti ne kaip atlygį, bet kaip dovaną, prizą. Be to, toks vertinimas neturėtų
būti standartinis, kuomet galimas tik vienintelis mažiausiomis pastangomis gaunamas
atsakymas – tokių testų kultūra baudžia tuos mokinius, kurie suvokia, kad užduotis ribota,
primityvi, o teisingu laikomas atsakymas yra statistiškai dažniausias, arba vidutinybių,
atsakymas (Vaicekauskienė 2009; Vaičekauskienė ir Jevsejevienė 2013). Galiausiai, tyrimai
taip pat rodo, kad ugdymo kokybė labiausiai priklauso nuo tinkamo neformalaus vertinimo,
o formalaus vertinimo pažymiais kokybė priklauso daug mažiau (Gudynas et al, 2011).
Patobulintinas vertinimas galėtų tapti veiksminga pažinimo ir motyvacijos skatinimo priemonė
ir tai galėtų padėti kokybiškiau ugdyti vaikų kūrybiškumą;
8. Bendra švietimo ir mokyklos aplinka ne visada yra palanki kūrybiškumui ugdyti. 2011 m.
atliktoje 101 mokytojo apklausoje nustatyta, kad net 22% mokytojų visiškai nesutiko su teiginiu,
kad bendrasis šalies švietimo kontekstas yra palankus ugdyti mokinių kūrybinį mąstymą, 14%
nesutiko ar visiškai nesutiko, kad mokykloje yra organizuojami įvairūs metodiniai renginiai apie
mokinių kūrybinį mąstymą, kūrybiškumo ugdymą ir 9% visiškai nesutiko, kad mokykloje
aptariamos kūrybinio mąstymo problemos, jo ugdymo būdai (Šiuolaikinių didaktikų centras
2011). Be to, kūrybiškumui labai svarbu tinkamos sąlygos asmenybei atsiskleisti – su tuo yra
susijusi psichologinės mokinių sveikatos problematika – tyrimai rodo, kad dėl socialinio
emocinio ugdymo stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos atžvilgiu, mažėja rizikingo
elgesio, gerėja mokinių pasiekimai (Valantinas 2009). Šalyje eksperimentuojama vykdant
socialinio emocinio ugdymo programas, kurios apima tik dalį mokinių (žr. gerą praktiką 1
priede). Egzistuoja sistemingos, visus mokinius apimančios veiklos poreikis šioje srityje.
Lietuvos silpnybės ar nepakankamai išnaudojamos galimybės ugdant vaikų kūrybiškumą UŽ KLASĖS
RIBŲ:
1. Vaikų kūrybiškumo ugdymo plėtrą gali riboti ne visada tinkamas vaikų auklėjimas šeimoje.
Atlikta apklausa parodė, kad švietimo įstaigos dažniau siejamos su vaikų bendradarbiavimo,
komandiškumo, kūrybiškumo kompetencijų ugdymu, o asmenybės tvirtumo kompetencijos,
tokios kaip savarankiškumas, psichologinis atsparumas, atsakingumas dažniau siejamos su
ugdymu šeimoje (VšĮ Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ 2013). Šeima itin
svarbi formuojant vaiko charakterį, kuris yra kūrybiškumo „stuburas“, pamatinė dalis. Jei
auklėjimas šeimoje stringa, stringa ir vaiko kūrybiškumo ir kitų kūrybiškumo ugdymui svarbių
charakterio savybių lavinimas. Tyrimai byloja, kad vaiko gerovė šalyje, kuri labai tampriai
susijusi su auklėjimu, galėtų būti geresnė – pavyzdžiui, Lietuva 2013 m. buvo viena paskutiniųjų
ES pagal subjektyvios 11-mečių, 13-mečių ir 15-mečių vaikų subjektyvios gerovės rodiklį
(Children‘s Society and University of York 2013); Eurostat duomenimis, Lietuva pagal vaikų iki
18 metų, patiriančių skurdo ir socialinės atskirties riziką, 2012 m. buvo 19-oje vietoje tarp 28 ES
šalių narių. Auklėjimo kokybę apsprendžia daugelis veiksnių, vienas svarbiausių dėl šiuolaikinės
darbo rinkos reikalavimų vis labiau įsigalėjantis „laiko skurdas“ ir jo keliama rizika vaikų gerovei;
2. Neformaliojo švietimo užsiėmimai galėtų būti labiau populiarūs ir prieinami. Tyrimai rodo, kad
neformaliojo švietimo užsiėmimus lankantys vaikai geriau vertina kūrybiškumą (VšĮ
Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ 2013). Tačiau tame pačiame tyrime
konstatuojama, kad tik beveik kas antras 3 – 19 metų vaikas lanko neformaliojo švietimo
užsiėmimus. Tačiau šie užsiėmimai populiariausi tarp 7-14 metų vaikų. Nuo 15 metų
neformaliojo švietimo veiklų lankymas ima mažėti. Tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų užsiėmimai
dar nėra labai populiarūs – šias veiklas lanko tik kas penktas vaikas. Tyrimas taip pat parodė,
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kad neformaliojo švietimo užsiėmimus dažniau lanko aukštesnes pajamas gaunančių,
aukštesnį išsimokslinimą turinčių tėvų vaikai. Taip pat nustatyta, kad užsiėmimus už mokyklos
ribų dažniau renkasi didmiesčio gyventojai, aukštesnį išsimokslinimą turinčių tėvų vaikai, o
žemesnes pajamas gaunančių, žemesnį išsimokslinimą turinčių tėvų vaikai šiuos užsiėmimus
dažniau lanko mokykloje;
3. Šalies mokyklos galėtų sukurti daugiau užklasinės veiklos galimybių vaikams. Turint galvoje,
kad dažnai ne didžiuosiuose miestuose gyvenančių, žemesnes pajamas gaunančių, žemesnį
išsimokslinimą turinčių tėvų vaikai rečiau lanko būrelius už mokyklos ribų, mokyklos vaidmuo
skatinant vaikų kūrybiškumą tampa itin svarbus. Apibendrinti Nacionalinės mokyklų vertinimo
agentūros atliekamų mokinių ir jų tėvų nuomonių tyrimų 2009-2013 m. duomenys rodo, kad
maždaug trečdalis vaikų (apie 33 %) ir daugiau nei ketvirtadalis (apie 28%) tėvų visiškai
nesutinka, nesutinka ar neturi nuomonės dėl to, kad mokykloje yra įdomios popamokinės
veiklos ir užsiemimų;
4. Pasigendama teigiamą kūrybiškumo pavyzdį vaikams rodančių tėvų. Vaikai imituoja tėvų
elgesį. Todėl jei tėvai yra intensyviai įsitraukę į kūrybines veiklas, tai, tikėtina, paskatins daryti ir
jų vaikus. Tačiau duomenys rodo, kad šalyje teigiamą pavyzdį rodančių tėvų nėra tiek daug,
kiek norėtųsi. Pavyzdžiui, neseniai atliktas Eurobarometro tyrimas parodė, kad Lietuvoje per
pastaruosius 12 mėn. 71% apklaustų žmonių nedalyvavo jokioje kultūrinėje veikloje (Europos
Komisija 2013). Lietuva buvo 20 vietoje ES pagal šį rodiklį. Tarp dažniausiai nurodomų
nedalyvavimo kultūrinėje veikloje priežasčių buvo noro ir laiko stoka (lėšų stoka buvo
nurodoma teatro, baleto, koncertų atveju). Taigi atrodytų, kad ribotą prieinamumą prie
kūrybinės raiškos šaltinių dažniausiai lemia motyvacijos stoka ir kiti asmeniniai prioritetai;
5. Visuomenėje stokojama palankaus požiūrio į kūrybiškumą. Visuomenėje pastebimas
nusistovėjęs neigiamas požiūris į kūrybiškumą, kuomet mokymasis suvokiamas kaip darbas, o
kūrybiškumas laikomas antraeiliu dalyku, skirtu menams ir neformaliai saviugdai
(Vaicekauskienė, 2009).

2.3. Pastarųjų metų pokyčių dinamika
2.3.1. Dominuojantys valstybės sprendimo būdai
Valstybės sprendimo būdai skatinti vaikų kūrybiškumo ugdymą mokyklose apima šiuos veiksmus
(sąrašas apima tik svarbiausius veiksmus ir neturi būti laikomas išsamiu):
 Asmens kūrybiškumas ir jo ugdymo svarba yra akcentuojami šalies strateginiuose dokumentuose
– pavyzdžiui, Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje, Lietuvos kultūros politikos kaitos
gairėse, Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijoje. Tačiau kūrybiškumo apibrėžimas nėra
pateikiamas nei viename iš susijusių strateginių dokumentų ar teisės aktų;
 Tyrimuose akcentuojama, kad valstybės nustatytas reguliavimas iš principo nėra kliūtis kurti
kūrybiškumui palankią aplinką, naudoti įvairias mokymo priemones bei kūrybiškai pateikti užduotis
(Šumskas et al 2014). Tačiau į klausimą ar valstybės nustatytas reguliavimas įgalina mokytojus ir
mokyklos administraciją ugdyti vaikų kūrybiškumą negalima vienareikšmiškai atsakyti;
 2008 m. patvirtintos Bendrosios ugdymo programos sudaro (teoriškai) geras galimybes mokykloms
tobulinti mokymosi procesą, pavyzdžiui, skatinant mokymosi dalykų integraciją, keičiant
mokymosi turinį ar adaptuojant specifiniams mokinių poreikiams. Tačiau Bendrųjų ugdymo
programų nuostatos nėra mokyklų veiksmingai analizuojamos ir įgyvendinamos, o ugdymo turinys
paveikiau konkretinamas, adaptuojamas atsižvelgiant į mokyklos, klasės kontekstą, konkretaus
mokinio gebėjimus (pavyzdžiui, Vaičekauskienė ir Paravinskaitė 2012);
 Nuolat optimizuojamas ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų tinklas – mažėjant įstaigų
skaičiui, daugėjo ugdytinių ir jų grupių skaičius. Tai dažniausiai siejama su neigiamu poveikiu
kūrybiškumui, nes mokytojo dėmesys tenka didesniam mokinių skaičiui;
 Lietuva stipriai atsilieka nuo ES vidurkio pagal 1–6 metų vaikų ugdomų ikimokyklinio ugdymo
įstaigose dalį – 2011 m. 4–6 metų vaikų dalyvavimo lygis buvo 77,6 proc. (ES vidurkis – 92,4 proc.).
2011 m. įdiegus ikimokyklinio ugdymo krepšelį ir priėmus kitų teisės aktų pataisas, sudarytos
palankesnės sąlygos nevalstybiniams darželiams / grupėms steigti (LR partnerystės sutartis 2014);
 Mokymosi turinys ir procesas tinkamiau organizuojami ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinių
mokyklose nei bendrojo lavinimo mokyklose – pavyzdžiui, meninio ugdymo srityje šiose įstaigose
geriau organizuojamas mokinių mokymasis, pamokos planavimas, mokymas, geresni mokinių
pasiekimai, pagalbos teikimas, vertinimo sistema (Vaičekauskienė ir Paravinskaitė 2012);
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Koncentruojamasi į infrastruktūros plėtrą (pavyzdžiui, renovuojant mokyklų pastatus, dirbtuves),
bet ne minkštąsias investicijas, pavyzdžiui, vykdant sisteminę su kūrybiškumo ugdymu susijusių
mokytojų gebėjimų ugdymo programas. Minkštosios investicijos dažniausiai vykdomos pavienių
ES struktūrinės paramos projektų dėka. Tačiau pavienės iniciatyvos nepatenkina esamo jų
poreikio – esminių kompetencijų ugdymui (pavyzdžiui, kalbų, skaitmeninio raštingumo,
pilietiškumo, verslumo, kultūrinio sąmoningumo kompetencijas) skirtos 2007–2013 m. priemonės
paklausa tris kartus viršijo jai skirtas lėšas (LR partnerystės sutartis, 2014);
2007-2013 m. programavimo laikotarpiu vykdyti masiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai
nepasiteisino, todėl kitame laikotarpyje juos gali pakeisti planingas, Švietimo ir mokslo ministerijos
strategiškai koordinuojamas pedagogų ugdymas remiantis mokyklų atliktais įsivertinimais, mokinių
pasiekimų tyrimais ir paruoštais ugdymo kokybės tobulinimo planais, taip pat identifikuotais
bendraisiais poreikiais, tokiais kaip IT naudojimas ar pan. (LR partnerystės sutartis, 2014);
2012 m. gegužę LR švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
koncepciją. Koncepcija svarbi tuo, kad pabrėžia, jog mokytojo profesinis tobulėjimas nesibaigia
universiteto studijomis, o yra nuolat vykdomas visos karjeros metu. Remiantis koncepcija mokytojo
profesinis tobulėjimas gali apimti savišvietą, mokymąsi bendradarbiaujant su kolegomis
(pavyzdžiui, dalyvavimą metodinėse grupėse, ugdomąjį vadovavimą, pamokų išorinį vertinimą),
neformalų mokymąsi (pavyzdžiui, stažuotes, kursus, projektus), formalų mokymąsi universitete ir
visuomeninę veiklą;
Didėja vidutinis mokytojų amžius. Naujų mokytojų stokojama visoje šalyje ir ypač už didžiųjų šalies
miestų ribų. Keičiasi reikalavimai mokytojų kompetencijoms. Tačiau šie pokyčiai menkai
atspindimi valstybės veiksmuose.

Valstybės sprendimo būdai skatinti vaikų kūrybiškumo ugdymą už mokyklos (formaliojo ugdymo) ribų
apima šiuos veiksmus (sąrašas apima tik svarbiausius veiksmus ir neturi būti laikomas išsamiu):
 Nors pokyčiai teisinėje bazėje yra palankūs neformaliajam vaikų švietimui plėsti (pavyzdžiui, 2012
m. parengta nauja Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos redakcija), jo plėtrą vis dar riboja
nepakankamai veiksmingas organizavimas, prastas prieinamumas ir nepakankamas
finansavimas;
 Sukurtas vaikų neformaliojo švietimo „krepšelis“. Šio įrankio pagrindas yra 2012 m. parengta nauja
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos redakcija 18. Redakcijoje siūloma LR švietimo įstatyme
vartojamą sąvoką „neformalusis vaikų švietimas“ keisti sąvoka „pasirenkamasis vaikų ugdymas“.
Pasirenkamojo vaikų ugdymo programoms iš dalies finansuoti numatoma taikyti finansavimo
modelį, pagrįstą principu „pinigai paskui vaiką“, t. y. formuojamas Pasirenkamojo vaikų ugdymo
krepšelis. Pasirenkamąjį vaikų ugdymą siūloma skirstyti į: (1) formalųjį švietimą papildantį ugdymą,
kurio paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti
gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. Formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programas gali vykdyti muzikos, dailės, menų, sporto ir kitos
mokyklos; ir (2) neformalųjį vaikų ugdymą, kurio paskirtis – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius,
asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas. Neformaliojo vaikų ugdymo programas
gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti
švietimo teikėjai.
 Svarbiausia 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos investicija neformaliojo vaikų švietimo srityje
buvo skirta neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimui savivaldybėse. Investicijos
buvo skirtos neformaliojo švietimo programų įgyvendinimui vaikų vasaros poilsio stovyklose,
neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti savivaldybėse, neformaliojo švietimo
mokytojų mokymams, pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti
savivaldybėse, mokymosi visą gyvenimą švietimo sistemos administratorių mokymams (LR
partnerystės sutartis). Pažymėtina tai, jog 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nebuvo
investuojama į neformaliojo švietimo infrastruktūrą – tai planuojama atlikti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu.

2.3.2. Visuomenės sprendimai: geroji praktika
Egzistuoja daug geros praktikos pavyzdžių vaikų kūrybiškumo ugdymo srityje (žr. 1 priedą). Iš surinktų
pavyzdžių atrodytų, kad didžiausias dėmesys skiriamas kūrybiškumo ugdymui mokykloje ir laisvalaikiu.
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Tačiau aptikta mažiau gerų praktikų, nukreiptų į mokytojus kaip svarbiausius vaikų kūrybiškumo
įgalintojus. Taip pat palyginti nedaug aptikta geros praktikos pavyzdžių siekiant ugdyti vaikų
kūrybiškumą šeimoje ir siekiant geriau įvertinti bei pripažinti kūrybiškumo ugdymo rezultatus.
Atrinktų gerų praktikų kokybė labai skiriasi. Kiek atskiros iniciatyvos yra kokybiškos ir turinčios teigiamą
ilgalaikį poveikį galima būtų įvertinti stebint jų įgyvendinimą per tam tikrą laikotarpį – ilgaamžiškesnė
iniciatyva labiau sietina su didesne paklausa ir aukštesne kokybe.
Visgi dažniausiai geros praktikos iniciatyvos yra įgyvendinamos projektų pagrindu ar yra vykdomos
kaip vienkartiniai, vienadieniai renginiai. Tai nesudaro palankių sąlygų sisteminiai vaikų kūrybiškumo
plėtrai šalyje. Prie jos kur kas labiau prisidėtų ekonomiškai tvarios ir didelį socialinį poveikį turinčios
iniciatyvos kaip kad įvairūs socialinio verslo projektai. Tokios gerosios praktikos turėtų būti
multiplikuojamos šalies mastu.

2.3.3. Iššūkiai ir alternatyvos
Kaip pasiekti, kad visi šalies mokytojai taptų svarbiausi vaikų kūrybiškumo įgalintojai?
 Mokytojai plačiai suvokia kūrybiškumą ir pozityviai žiūri į kūrybiškumo ugdymą;
 Vaikų kūrybiškumo ugdymas remiasi ne tik asmenine mokytojo, bet visos mokyklų
bendruomenės informacija, iniciatyva ir veikla;
 Mokyklos administracija ir savivalda visapusiškai remia mokytojus ugdančius vaikų
kūrybiškumą
 Mokytojai intensyviai bendradarbiauja vaikų kūrybiškumo ugdymo srityje – ne tik tarpusavyje,
bet ir su visuomene
 Mokytojai yra kompetentingi, visuomenės itin vertinami vaikų kūrybiškumo ugdymo
specialistai ir suvokia kvalifikacijos ir patirties reikšmę šioje srityje
Kaip sistemiškai ugdyti vaikų kūrybiškumą šalies mokykloje nuosekliai pritaikant tiek mokymosi turinį ir
procesą, tiek mokymosi aplinką? Kiek mokykla yra pasirengusi keisti nusistovėjusią tvarką ir labiau
išplėtoti kūrybos procesą klasėje?
 Visi mokymosi proceso dalyviai sutaria dėl to, kas laikoma „kūrybiškumu“
 Visoms mokykloms pakanka priemonių ir infrastruktūros kūrybiškumo ugdymui ir jomis aktyviai
naudojamasi išnaudojant visas jų teikiamas galimybes
 Skirtingi mokomieji dalykai, o taip pat formaliojo ir neformaliojo švietimo metodai integruojami
siekiant kompleksiškai ugdyti vaikų kūrybiškumą
 Mokymosi procese vyrauja su gyvenimu susijusi praktinė, projektinė veikla
 Mokykloje suteikiamos adekvačios sąlygos siekti ne tik akademinės, bet ir meninės,
technologinės ar kitos krypties
 Mokymosi turinys, procesas ir aplinka diferencijuojami pritaikant juos skirtingiems vaikų
poreikiams
 Dominuoja neformalus vertinimas siekiant skatinti pažinimą ir didinti motyvaciją
Kaip sukurti sąlygas, kad kūrybiškumo ugdymas nesibaigtų ties klasės slenksčiu, bet būtų toliau
vykdomas šeimoje, laisvalaikiu, visuomeninėje veikloje?
 Vaikų auklėjimas šeimoje labai reikšmingai prisideda prie vaikų kūrybiškumo ugdymo, kuomet
suformuojamas tinkamas vaikų požiūris tiek į mokymąsi bendrai, tiek savo kūrybiškumo plėtrą
 Neformaliojo švietimo užsiėmimai yra kasdienė visų jaunųjų piliečių narių veikla
 Kiekvienam yra prieinama kokybiškas kūrybiškumo konsultavimas ir orientavimas
 Kiekvienas mokinys randa sau tinkamą užklasinę veiklą savo ar kitoje gretimoje mokykloje
 Visuomenėje dominuoja pozityvus požiūris į vaikų kūrybiškumo ugdymą, tėvai rodo vaikams
pavyzdį patys įsitraukdami į įvairias kūrybiškas veiklas
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3. TEMOS SITUACIJOS ANALIZĖS IŠVADOS
Visuomenės kūrybiškumas nėra lengvai pamatuojamas reiškinys. Remiantis tyrėjams prieinama
statistika, Lietuvos atotrūkis nuo kitų šalių matyti ne tik pagal visuomenės nuostatas kūrybiškumui
svarbių savybių kaip vaizduotė atžvilgiu, bet ir atotrūkis kūrybiškumo prielaidose ir rezultatuose.
Nagrinėjant kūrybiškumo prielaidas (pavyzdžiui, kūrybiškumo klimatą) ar rezultatus (pavyzdžiui, suminį
inovacijų ar kūrybiškumo indeksus) atskleidžiančius rodiklius tenka konstatuoti, kad Lietuva
nepakankamai išnaudoja savo kūrybinį potencialą.
Šiuo tyrimu siekta identifikuoti šaliai svarbiausius klausimus vaikų kūrybiškumo srityje, kurie būtų
aptariami regioniniuose ir baigiamajame renginiuose. Tyrimu buvo atskleistos keturios visuomenei
opiausios temos, kurioms siūloma skirti daugiausiai dėmesio ugdant vaikų kūrybiškumą ir siekiant
mažinti šalies atotrūkį tiek vertinant pagal visuomenės nuostatas, tiek pagal kūrybiškumo prielaidas ir
rezultatus.

3.1. Vaikų kūrybiškumo ugdymo poreikis ir pridėtinė vertė
Nors kūrybiškumo ugdymas vis dažniau linksniuojamas strateginiuose šalies švietimo dokumentuose,
mokyklų bendruomenės, tėvai ir plačioji visuomenė dažnai nepakankamai įvertina kūrybiškumo
ugdymą ir jo svarbą, skirtingai suvokia šį procesą. Neretai kūrybiškumo ugdymas suprantamas
pernelyg siaurai, kaip meninis vaikų ugdymas. Todėl kūrybiškumui neskiriamas adekvatus dėmesys ir
resursai. Nesant vieningo supratimo, kas yra „kūrybiškumas“ ir ko siekiame jį ugdydami, nėra įmanoma
šio tikslo pasiekti. Riboti laiko ir finansiniai resursai lydimi netinkamo kūrybiškumo ugdymo poreikio ir
pridėtinės vertės supratimo dažnai lemia situacijas, kuomet kūrybiškumo ugdymo klausimai yra
vertinami kaip antraeiliai, mažiau svarbūs švietimo procese.
Kūrybiškumo ugdymo poreikis ir pridėtinė vertė nėra suprantami vienareikšmiškai. Žiūrint iš platesnio,
tai yra ne vien ekonominio ir pragmatinio, požiūrio taško, kūrybiškumo ugdymas gali būti tikslas
savaime. Lietuvoje ir pasaulyje daugėja tyrimų (pavyzdžiui, Safford ir O’Sullivan 2007, McLellan et al
2012, Kendall et al 2008, Eames 2006, OFSTED 2006), rodančių, kad kūrybiškumo ugdymas padeda
aktyviau į mokymosi procesą įtraukti su mokymosi sunkumais susiduriančius vaikus, ugdo tokias
mokinių charakterio savybes kaip komandinis darbas, komunikabilumas, ryžtas, problemų
sprendimas, skatina tėvus labiau įsitraukti į vaikų mokymąsi, keičia mokytojų požiūrį į vaikų ugdymą ir
t.t. Forumo baigiamoje renginio metu bus diskutuojama ne tik apie kūrybiškumo ugdymo poreikį ir
pridėtinę vertę, bet ir jos viešinimą visuomenei, susijusią gerąją praktiką pokyčiams šioje srityje skatinti.
Įvadinės plenarinės sesijos pranešimai gali apimti šiuos aspektus:
1. Kūrybiškumo kontekstas: kūrybiškumas ir intelektas – jų tarpusavio ryšys, kūrybiškumas ir
žmogaus charakteris, kūrybiškumas ir psichinė sveikata, t.t.
2. Kaip Lietuvoje suprantamas kūrybiškumas – mitai, lūkesčiai ir vieningo apibrėžimo paieškos?
3. Koks kūrybiškumo poreikis ir kokia pridėtinė vertė vaikams, mokyklų bendruomenei, tėvams,
plačiajai visuomenei?
4. Į kokią kūrybiškumo pridėtinę vertę turėtume kreipti didžiausią dėmesį siekiant žymios
kūrybiškumo plėtros visuomenėje ilguoju laikotarpiu?
5. Kaip viešinti kūrybiškumo naudą?
6. Kokių rezultatų norime pasiekti ugdydami vaikų kūrybiškumą?

3.2. Kūrybiškumo ugdymo patirtys: mokytojo, kaip svarbiausio kūrybiškumo įgalintojo,
vaidmuo
Mokytojai yra svarbiausias vaikų kūrybiškumo ugdymo šaltinis mokykloje. Mokytojų požiūris,
kvalifikacija, jų rodomas pavyzdys didele dalimi lemia vaikų kūrybiškumo plėtros kryptį. Tyrimai rodo,
kad mokytojų deklaruojamas ir realus požiūriai į vaikų kūrybiškumo ugdymą neretai skiriasi – paklausti
ką mano apie kūrybiškumą dauguma mokytojų yra gana palankiai nusiteikę ir dažnai mano, kad šis
siekis yra palaikomas bei skatinamas (pavyzdžiui, Šiuolaikinių didaktikų centras 2011). Tačiau įvairiose
šalyse atliekami tyrimai atskleidžia, kad kasdieninėje veikloje mokytojai rodo nepasitenkinimą vaikų
kūrybingumu, nes šis ardo jų „idealią“ pamokų tvarką, reikalauja daugiau individualaus dėmesio,
provokuoja klasės draugus mąstyti ir elgtis nestandartiškai (Vaicekauskienė 2009). Kūrybingumo
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ugdymas mokytojų dažniausiai tebesuprantamas kaip papildoma, neformaliojo švietimo veikla.
Pamokose mokytojai vis dar linkę matyti save kaip svarbiausius veikėjus.
VšĮ Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atliekami bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo
ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai (NMVA 2011-2013) rodo, kad
mokytojai gerai susiplanuoja ir apmąsto savo veiklą, bet kur kas mažiau apgalvoja, ką, kaip ir kodėl
mokiniai veiks per pamoką, koks pamokos tikslas ir būsimas rezultatas. Neretai konstatuojama, kad
mokytojus (išskyrus meninio ir pradinio ugdymo) rengiančiose aukštosiose mokyklose trūksta specialių
kūrybiškumo ugdymui skirtų kursų ir seminarų, metodinės ir mokomosios medžiagos (Šiuolaikinių
didaktikų centras 2011).
Kūrybiškumą ugdyti geriausiai sugeba mokytojas, kuris pats yra kūrybiškumo veiklos pavyzdys,
kūrybiškumui būtino požiūrio ir vertybių ugdytojas. Tačiau 22% Lietuvos mokytojų teigia, kad bendrasis
šalies švietimo kontekstas nėra palankus ugdyti mokinių kūrybinį mąstymą (Šiuolaikinių didaktikų
centras 2011). Dalis mokytojų nesijaučia pakankamai stiprūs tam, kad gebėtų savarankiškai kurti
kūrybiškumą ugdančias užduotis ar itin plataus ir gilaus požiūrio, žinių ir gebėjimų reikalaujančius
tarpdalykinius projektus. Todėl svarbu šalyje sudaryti naujas galimybes ir suteikti paramą mokytojų
kūrybiškumui skatinti.
Švietimo sistemoje savo vietą pamažu atrandanti naujoji mokymosi paradigmą skatina iš naujo
pažvelgti į mokytojo kaip kūrybiškumo skatintojo vaidmenį ir jo kaitą. Šiame forume tai bus siekiama
aptarti diskutuojant dėl šių klausimų:
1. Koks mokytojų požiūris į vaikų kūrybiškumą ir ar (kaip) jį keisti?
2. Ar mokytojai Lietuvoje patys yra kūrybingi, ar kuria savo mokomose srityse? Kiek yra
galimybių mokytojams kurti?
3. Kaip tobulinti mokytojų kvalifikaciją siekiant stiprinti mokytojų didaktines ir kitas
kompetencijas?
4. Pagalba mokytojui: Kokia parama teikiama? Kokios trūksta? Kaip tobulinti pagalbos
mokytojui sistemą? Koks ryšys tarp mokytojų prestižo ir vaikų kūrybiškumo ugdymo?

3.3. Kūrybiškumo ugdymo strategijos Lietuvos mokyklose: mokymo turinys, procesas ir
aplinka
„Mokykla žudo kūrybiškumą“ – paplitęs posakis, atspindintis pagrindinio ugdymo sistemoje
egzistuojančią problemą. Didelę dalį savo laiko vaikas praleidžia mokykloje ar su ja susijusiose
veiklose. Taigi būtent mokyklos aplinkoje vaikas turi didžiausias galimybes ugdyti savo kūrybiškumą ir
su juos susijusius gebėjimus - vaizduotę, kritinį mąstymą ar problemų sprendimą.
Tačiau dažna mokykla, išskyrus nebent pradinio ir meninio ugdymo dalykus, susiduria su sunkumais
teorinį kūrybiškumo ugdymo tikslą įgyvendinant kasdieniame gyvenime. Tyrimai teigia, kad mokyklų
siūlomas mokymas nėra palankus kūrybiškumui ugdyti: dominuoja orientacija į akademinę kryptį,
pateikiamos informacijos ir dėstomų dalykų gausa, intensyvus ir intensyvėjantis mokymo tempas,
darantis neigiamą įtaką tiek mokytojams, tiek mokiniams, nelankstus mokymo organizavimas,
formalus vertinimas baigus mokytis. Mokykloms stinga kūrėjų, gebančių adaptuoti mokymo turinį,
procesą ir aplinką didesnio kūrybiškumo link.
Naujoji mokymosi paradigma skatina permąstyti esamas kūrybiškumo ugdymo strategijas mokyklose
ir ieškoti atsakymų į daugelį su tuo susijusių klausimų, kurie bus aptariami šiame renginyje:
 Ar ir kaip tobulinti mokymosi turinį?
o Kaip kūrybiškai pateikti mokymosi turinį – kokie vadovėliai, užduotys, metodinė
medžiaga, projektai? Kūrėjų ir praktikų įtraukimas?
o Kaip ugdyti kūrybiškumą meniniame ir kultūriniame ugdyme, technologiniame
ugdyme ir gamtamoksliniame ugdyme? Atskiri mokomieji dalykai ar dalykų
integracija?
o Kaip diferencijuoti turinį (ypač aukštesniųjų klasių mokiniams, kuriems, pasak tyrimų,
turinys rečiau diferencijuojamas nei žemesnių klasių mokiniams)?
 Ar ir kaip tobulinti mokymosi procesą?
o Kaip ir kur organizuoti pamokas?
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Kaip judėti nuo mokymo link mokymosi?
Kaip diferencijuoti mokymosi procesą?
Kaip ugdyti kūrybiškumą – įvairūs ugdymo būdai priklausomai nuo vaikų amžiaus,
konservatyvi ar progresyvi mokykla, bendrą kūrybiškumą ar specifinį tam tikrų sričių
kūrybiškumą lavinanti mokykla?
Ar ir kaip tobulinti mokymosi aplinką?
o Ar turime tinkamus gebėjimus kūrybiškumo ugdymui panaudoti naująsias
technologijas? Ko trūksta?
o Kaip be papildomo finansavimo kurti kūrybiškumui palankią aplinką?
o Kaip kurti teigiamą psichologinį klimatą: žaismingumas, laisvė eksperimentuoti,
asmens autonomija, originalumo toleravimas, teigiamas požiūris į iniciatyvą?
o
o
o



3.4. Vaikų kūrybiškumo ugdymas už klasės ribų
Asmens kūrybiškumo ugdymui labai svarbios socialinės ir kultūrinės patirtys, įspūdžiai bei tam
reikalingų resursų prieinamumo galimybės. Tiek vieni, tiek kiti vaikų aplinkoje išsidėstę labai netolygiai
ir priklauso nuo vietovės, tėvų požiūrio ir išsilavinimo, bendruomenės aplinkos. Veiksmingas vaikų
kūrybiškumo ugdymas mokykloje sunkiai įmanomas be atitinkamos paramos ir paskatinimo šeimoje,
bendruomenėje ir plačioje visuomenėje. Todėl itin aktualu ką vaikai veikia pasibaigus pamokoms,
koks jų ir tėvų santykis mokymosi atžvilgiu, kokia yra vaikų artima aplinka ir apsikritai koks požiūris į
kūrybiškumą dominuoja visuomenėje.
Įprastai mokykla daugumą su kūrybiškumu susijusio mokymo turinio perleidžia neformaliojo ugdymo
sistemai. Tačiau įvairius būrelius, klubus ir papildomo ugdymo veiklas gali lankyti ne visi vaikai. Tuo
tarpu bendruomenėse ir visuomenėje vis dažniau akcentuojami trumpalaikiai ekonominiai interesai,
greita ir lengvai pasiekiama materialinė nauda. Visapusiškas asmenybės ugdymas tokioje aplinkoje
tampa probleminiu, nes konkuruoja su anksčiau minėtais interesais.
Forume bus siekiama diskutuoti apie:
1. Šeimos aplinką:
o Kaip skatinti teigiamą tėvų požiūrį į vaikų kūrybiškumą? Kaip griauti tokius mitus kaip
„mokymasis kaip darbas, o kūrybiškumas antraeilis dalykas, skirtas menams ir
neformaliai saviugdai“?
o Kokias priemones ir metodus, išlaisvinančius kūrybiškumą ir leidžiančius kurti galėtų
naudoti tėvai?
o Kokios yra auklėjimo ir kūrybiškumo sąsajos? Koks auklėjimas skatina kūrybiškumą?
2. Laisvalaikio aplinką:
o Kokia yra neformalus vaikų ugdymo ateitis plėtojant vaikų kūrybiškumą? Koks
bibliotekų, vaikų ir jaunimo centrų bei kitų įstaigų vaidmuo?
o Koks yra užimtumo po mokyklos indėlis profesijos ir karjeros pasirinkimui?
o Kokio norime vaikų kūrybiškumo konsultavimo ir orientavimo?
3. Kūrybiškumo kultūros puoselėjimą visuomenėje:
o Kaip kurti teigiamą psichologinį klimatą: žaismingumas, laisvė eksperimentuoti,
asmens autonomija, originalumo toleravimas, teigiamas požiūris į iniciatyvą?
o Ar ir kaip užtikrinti perėjimą tarp kūrybiškumo sampratų: nuo gebėjimo sukurti ką nors
nauja be jokių papildomų sąlygų (vaikiško kūrybiškumo) prie gebėjimo sukurti
originalius dalykus, kurie būtų reikšmingas indėlis į žmonijos plėtrą (brandaus
kūrybiškumo)?
o Kaip gali būti skatinamas priėjimas prie įvairių socialinės ir kultūrinės raiškos formų,
meninių praktikų ankstyvame amžiuje?
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PRIEDAS 1 – GERA PRAKTIKA SIEKIANT UGDYTI VAIKŲ KŪRYBIŠKUMĄ
VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MOKYKLOJE – MOKYTOJAS KAIP SVARBIAUSIAS KŪRYBIŠKUMO ĮGALINTOJAS
Pavadinimas: Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarai
Vykdytojas: VšĮ Kitas variantas
Tikslas: Teikti inovatyvius mokymus mokytojams siekiant tobulinti jų vykdomą vaikų ugdymą
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaruose siekiama mokyti efektyvaus
bendravimo su vaikais, įtraukimo į aktyvų mokymosi procesą metodų, sklandaus darbo su mokyklos
bendruomene, mokytojų asmeninių gebėjimų vystymo. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo programoje rengiami
šie seminarai: ugdomasis vadovavimas (koučingas) mokyklose, tėvų švietimas išskirtinėje mokyklos
bendruomenėje, integralus ugdymas per patyrimą ir viešasis kalbėjimas – oratorystės menas.
Nuorodos: http://www.lietuva2030.lt/geroji-patirtis#variantas
1.

2.

3.

4.

Pavadinimas: Projektas „Alternatyvus ugdymas“ (MTP+ dalis)
Vykdytojas: ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) kartu su partneriu - Panevėžio rajono švietimo centru
Tikslas: Supažindinti pedagogus su alternatyviuoju ugdymu bei išbandyti ir įgyvendinti alternatyvius ugdymo
metodus, tobulinti šioje srityje dirbančių ir dirbsiančių pedagogų kvalifikaciją.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumu: švietimo bendruomenei suteikiant žinių apie alternatyvųjį ugdymą, keliant
mokytojų kvalifikaciją ir tobulinant bendradarbiavimą tarp pedagogų bei įvairių sričių pagalbos vaikui
specialistų, sudaromos sąlygos kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti išsilavinimą, atsižvelgiant į jų asmeninius
poreikius, lūkesčius bei galimybes.
Nuorodos: http://www.alternatyvusisugdymas.lt/index.php/apie-projekta/162-apie-projekta-alternatyvusisugdymas
Pavadinimas: Projektas „Lyderių laikas“
Vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Tikslas: Lietuvoje sukurti paramos švietimo lyderiams infrastruktūrą, kuri skatintų iniciatyvių švietimo dalyvių
veiklą, leistų įgyvendinti pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumu: Švietimo atstovams siekiama įtvirtinti lyderystės vardan mokymosi idėją – sutelkti
pastangas gerinti kiekvieno mokinio mokymąsi kartu koncentruojant savo dėmesį į mokymosi procesą.
Projekto metu kuriamos bendradarbiavimo, tarimosi tradicijos per nuolatinius švietimo lyderių forumus,
viešąsias konsultacijas. Stengiamasi ugdyti švietimo lyderius, kurie būtų atsakingi, kūrybingi ir į tobulėjimą bei
nuolatinį mokymąsi susitelkę asmenys.
Nuorodos: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/
Pavadinimas: Programa „Samsung mokykla ateičiai“
Vykdytojas: „Samsung“ kartu su programa „Renkuosi mokyti“
Tikslas: Tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir kurti mokyklose motyvuojančią,
kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokytojų skaitmeninio raštingumo tęstinių mokymų programoje
tobulinamos pedagogų kompetencijos, suteikiamos galimybės pasisemti kūrybiškų idėjų bei įkvėpimo
pamokoms savo mokyklose susitinkant su žinomais žmonėmis – savo sričių ekspertais, kurie turi patirties
projektuose ir yra daug pasiekę savo srityje. Mokymų programoje numatomas konkursas, skatinantis pasitelkti
kūrybingumą ir pateikti idėją, kaip prasmingai panaudoti naujas technologijas mokymosi procese.
Nuorodos: http://www.mokyklaateiciai.lt/
Pavadinimas: Projektas „Vaizdo pamokos“
Tikslas: Skatinti mokytojus taikyti inovatyvius metodus mokymo procese.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumu: Įgyvendinant projektą telkiama Lietuvos mokytojų bendruomenė, jiems
rengiami seminarai, mokymai ir dirbtuvės, kurių metu mokytojai mokomi taikyti naujausias informacines
technologijas. Kartu su mokytojais kuriama mokymo medžiaga ir atrandami būdai, leidžiantys optimizuoti
mokymo procesą. Kiekviena analizuojama tema glaustai pateikiama 10-15 min. vaizdo pamokoje, prie kurios
kūrimo yra prisidėję mokytojai (tinklapyje www.videopamokos.lt). Mokytojai šias kolegų sukurtas pamokas gali
naudoti savo darbe kaip papildomą mokomąją medžiagą, gali pasisemti idėjų savo mokymo metodikoms
atnaujinti.
Nuorodos: http://vaizdopamokos.lt/apie-projekta/
Pavadinimas: IQES online Lietuva
Tikslas: Pateikti instrumentus, kurie leistų įsivertinti ir tobulinti mokyklos veiklos kokybę
Sąsaja su vaikų kūrybiškumu: Tiesioginėje internetinėje sistemoje mokytojai gali rasti ir naudotis profesionaliai
parengtais metodų rinkiniais ir papildoma medžiaga temomis apie grįžtamojo ryšio instrumentus mokiniams,
mokymąsi bendradarbiaujant, kalbėjimo ir skaitymo strategijų ugdymą, vizualizavimą ir moderavimą
pamokoje bei kitas temas, padėsiančias sužinoti ir taikyti naujus mokymo metodus pamokoje.
Nuorodos: https://iqesonline.lt/
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VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MOKYKLOJE - KŪRYBIŠKUMO UGDYMO STRATEGIJOS TOBULINANT TURINĮ,
PROCESĄ IR APLINKĄ
Pavadinimas: Programa „Kūrybinės partnerystės“
Tikslas: Skatinti pokyčius mokykloje, praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir
mokytojų kūrybiškumą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumu: Programos metu mokytojams bendradarbiaujant su menininkais ir mokslininkais
parodoma, kad pamokos gali vykti ne tik klasėje, bet ir kitose erdvėse, ir įvairiomis nestandartinėmis formomis,
mokantis skirtingų mokslo sričių vienu metu, siekiama skatinti naujus mokymosi metodus, kurie padėtų ugdyti
tokius gebėjimus, kurie reikalingi XXI a. darbo rinkai. Projekto metu keliami klausimai apie mokymosi procesą,
tyrinėjama, kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai mokosi, kas juos motyvuoja, kaip ir kada vaikai tampa
atsakingi už savo mokymąsi, ieškoma kūrybiškų būdų įvairiems mokyklos iššūkiams spręsti.
Nuorodos: http://www.kurybinespartnerystes.lt/apie-projekta
Pavadinimas: Projektas „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“
Vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras
Tikslas: Sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines
mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai naudoti
skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Projekte kuriamos skaitmeninės mokymo priemonės meniniam
ugdymui, technologijoms, matematikai, tautinių mažumų gimtosioms kalboms, doriniam ugdymui, Lietuvos
istorijai, geografijai, lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 ir 11–12 klasėms. Tai padeda diferencijuoti mokymosi turinį
ir leidžia vaikams geriau susipažinti su mokomąja medžiaga.
Nuorodos: http://www.upc.smm.lt/projektai/sklaida/aprasas.php
Pavadinimas: Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“
Vykdytojas: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Tikslas: Suteikiant ugdymo atstovams žinių ir gebėjimų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Ugdymo atstovų dalyvavimas darnaus vystymosi švietime padeda
susipažinti su darnesniais ir moksleiviams patraukliais veiklos organizavimo modeliais, taikyti darnaus vystymosi
principus, socialines ir ekologines inovacijas, plėtoti ir stiprinti asmenų, grupių, bendruomenių gebėjimą
svarstyti klausimus ir priimti sprendimus darnaus vystymosi labui. Taip pat šis švietimas gali padėti ugdyti kritiškai
mąstantį, labiau nusimanantį ir pajėgesnį žmogų, galintį svarstyti naujas vizijas, koncepcijas bei kurti.
Nuorodos: http://www.lvjc.lt/index.php?page=darni-mokykla-2014&hl=lt_LT
Pavadinimas: Projektas „Alternatyvus ugdymas“ (MTP+ dalis)
Vykdytojas: ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) kartu su partneriu - Panevėžio rajono švietimo centru
Tikslas: Alternatyviųjų ugdymo metodų išbandymas ir įgyvendinimas Lietuvos mokyklose, informacijos apie
alternatyvųjį ugdymą sklaida bei paties alternatyviojo ugdymo populiarinimas mūsų šalyje.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Projektas prisideda prie perėjimo nuo dabartinės švietimo struktūros
prie naujesnės švietimo struktūros, grindžiamos lanksčiomis programomis, diegiant bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo programas, didinant mokinių mobilumą renkantis mokyklų tipus bei programas, jungiant
formalųjį ir neformalųjį švietimą bei savišvietą.
Nuorodos: http://www.alternatyvusisugdymas.lt/index.php/apie-projekta/162-apie-projekta-alternatyvusisugdymas
Pavadinimas: Portalo „E. mokykla“ plėtra
Vykdytojas: Švietimo informacinių technologijų centras
Tikslas: Sudaryti sąlygas gauti edukacinę informaciją ir teikti elektronines paslaugas švietimo darbuotojams,
mokiniams ir jų tėveliams.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Portale suteikiama informacija apie renginius, švietimo naujienas,
leidinius, teisės aktus, skelbiamas elektroninis ugdymo turinys, teikiamos elektroninės paslaugos švietimo
darbuotojams, skatinamas moksleivių ir mokytojų bendradarbiavimas, kuris prisideda prie liberalesnės
ugdymo sistemos vystymo. Portale veikia ViPS – vaizdo paskaitų sistema, dėl kurios galima peržiūrėti
dominančią vaizdo paskaitą videoformatu ir transliuoti vaizdo paskaitas, konferencijas ar kitus renginius realiu
laiku. Tinklapyje taip pat galima rasti nuotolinių kursų sąrašą ir prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų. Tai
skatina vaikus nuolat mokytis ir leidžia jiems patiems rinktis norimus mokomuosius dalykus.
Nuorodos: http://portalas.emokykla.lt/SitePages/em_Puslapiai/Naujienos.aspx
Pavadinimas: Karalienės Mortos mokykla
Tikslas: Inovatyvių mokymo metodų diegimas mokykloje
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Vaikai nuo mažens mokomi dirbti su technologijomis (kasdieniam
mokymui pasitelkiami planšetiniai kompiuteriai, internetas), vykdomos integruotos pamokos, kurių metu
derinamas kelių mokomųjų dalykų mokymasis, vadovaujamasi lanksčiu tvarkaraščiu, yra galimybė mokytis
skirtingu tempu.
Nuorodos: http://www.karalienesmortosmokykla.lt/
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Pavadinimas: projektas „Neišmesk: Rink, kurk ir dovanok“
Vykdytojas: Palangos senoji gimnazija
Tikslas: Kūrybiškas atliekų panaudojimas
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokiniai, rinkdami ir rūšiuodami atliekas, geriau susipažįsta su šiuo
procesu praktiškai, išmoksta atsakingai žvelgti į gamtos taršą. Kartu projekto metu mokiniai mokosi patys
kūrybiškai perdirbti atliekas gaminant iš jų darbelius arba panaudojant edukaciniams žaidimams, sukuriant
dovanėles, prietaisus bei įrankius.
Nuorodos: http://www.savaite.lvjc.lt/uploads/Nkcompetition/images/competition_317_4.pdf
Pavadinimas: Programa „Įkvėpk. Žinok. Sukurk“
Vykdytojas: Sėkmės mokykla
Tikslas: Ugdyti universalias kompetencijas ir tobulėti žaidžiant
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Universaliųjų kompetencijų ugdymo programą sudaro 3 trimestrai:
„Įkvėpk“ trimestre vaikai susipažįsta su įvairiais pasaulio objektais ir tai įkvepia vaikus suprasti pasaulio įvairovę
bei nuolat juo domėtis, „Žinok“ trimestras skirtas sveikos gyvensenos įgūdžių tobulinimui, kurie leidžia vaikui
sužinoti, ką reiškia būti sveiku ir atsakingu žmogumi, „Sukurk“ trimestre vaikai žinių semiasi praktiškai (vaidina,
kuria, atranda) ir tai juos išmoko kurti nuotaiką, muziką ir pasaulį.
Nuorodos: http://www.sekmesmokykla.lt/programos/#programa-2
Pavadinimas: Projektas Aukštosios kultūros impulsai mokykloms
Vykdytojas: Lietuvos meno kūrėjų asociacija
Tikslas: Mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos
mokyklas per kultūros lyderius ir kultūros žurnalistus atveria platesnį kultūros suvokimą, kelia mokinių ir mokytojų
kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą bei skatina pačius įsijungti į kultūros procesą. Šis projektas skatina atsigręžti į
savo intelektualinį potencialą, atveri platesnį kultūrinį akiratį ir skatina pačius prisidėti prie kultūros kūrimo.
Nuorodos: http://www.lmka.lt/projektas-akim/akim/
Pavadinimas: Privati Montesori mokykla „Būk savimi“
Tikslas: Padėti vaikams mokykloje kūrybiškai save išreikšti
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokykloje vadovaujamasi M. Montesori mokymo metodu, pagal kurį
vaikas geba išreikšti save, jei jam suteikiamos palankios sąlygos saviauklai ir saviugdai – paruošta aplinka,
atitinkanti prigimtinius vaiko poreikius. Saviraiška, kurią skatina M. Montesori ugdymas, vyresniame amžiuje
padeda išsaugoti asmens autentiškumą ir iniciatyvumą.
Nuorodos: http://www.buksavimi.lt/apie-mus/
Pavadinimas: „Lauko darželis“
Tikslas: Atrasti save būnant natūralioje aplinkoje savarankiškai domintis supančiais gamta ir pasauliu
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Darželyje galioja taisyklė, kad vaikas pats renkasi jį dominantį
užsiėmimą ir mokosi savarankiško atradimo keliu. Visą dieną būdami lauke vaikai turi daug galimybių lavinti
savo smulkiąją ir stambiąją motoriką, tampa žingeidesni, geriau sutelkia dėmesį, greičiau mokosi, nes juos
supanti aplinka yra turtinga ir nuolat besikeičianti, taip pat vaikai tampa kūrybiškesni ir juos supa tikri gamtos
kūriniai bei vaizduotę ir interpretaciją skatinančios priemonės.
Nuorodos: http://laukodarzelis.lt
Pavadinimas: Vilniaus Valdorfo mokykla
Tikslas: Mokymo procese remtis Valdorfo pedagogika ir antroposofiniu požiūriu į žmogų bei pasaulį
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokymo procese remiamasi idėja, kad vaikai iš prigimties yra smalsūs
ir siekiantys mokytis, pažinti pasaulį, todėl mokykloje siekiama sukurti tokią aplinką, kuri žadintų vaiko
aktyvumą, padėtų vaikui atskleisti savo gabumus. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualią jų raidą,
asmenybę, šalia intelekto lavinimo skiriama daug dėmesio socialiniams, meniniam įgūdžiams.
Nuorodos: http://www.vivamokykla.lt/index.php/lt/2014-02-12-10-19-01/apie-mus/apie-mokykla
Pavadinimas: iKlasė
Vykdytojas: Kuršėnų Pavenčių mokykla
Tikslas: Mokymo procese pritaikyti išmaniąsias technologijas ir tinklapyje dalintis atradimais apie jų
panaudojimą mokykloje, atliekant kūrybines užduotis.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokiniai, naudodami mobilius įrenginius, siekia kūrybiškai pateikti
pristatymus, kuria animacinius reportažus, padedančius greičiau ir įdomiau įsisavinti pamokos medžiagą,
užsiima menine veikla – groja, ir kuria ornamentus naudodami planšetinius kompiuterius.
Nuorodos: http://www.iklase.lt/category/nauja/
Pavadinimas: Demokratinė mokykla (Nerijaus Buivydo iniciatyva)
Tikslas: Kitokia mokykla, kuri (a) leidžia moksleiviui pačiam spręsti, kokių disciplinų, kiek ir kaip mokytis; (b)
yra lygiavertiškai valdoma moksleivių, mokytojų ir administracijos. Drauge su ja 2015 metų rudenį atidaromas
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ir Demokratinio ugdymo institutas, kuris rūpinsis demokratinio ugdymo principų diegimu ir kitose Lietuvos
mokyklose.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Sukuriamos prielaidos į mokyklos valdymą įtraukti vaikus taip siekiant
suteikti daugiau svorio jų balso ir sukurti prielaidas įdomesniam, taigi ir labiau kūrybiškam mokymuisi.
Iniciatyva jau laimėjo Tarptautinė paramos organizacijos „Reach For Change“ organizuotą pirmąjį konkursą
„Talentas keisti 2014“ Lietuvoje.
Nuorodos: https://www.facebook.com/demokratinemokykla; http://talentaskeisti.lt/;
Pavadinimas: VšĮ Kuriančios bendruomenės
Tikslas: kurti švietimo sistemoje dalyvaujančių šalių tinklą ir stiprinti bendradarbiavimo kultūrą. Pagrindinės
veiklos apima švietimo konsultavimą, mokymosi proceso ir aplinkos kūrimą, bendruomenių kūrimą, ir švietimo
renginių (susitikimų) organizavimą bei vedimą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: be bendros bendradarbiavimo stiprinimo švietimo srityje veiklos,
organizacijos įkūrėjai dirbo projekto “Kūrybinės partnerystės” kūrybos agentais.
Nuorodos: http://www.aoh-education.org/vsi-kuriancios-bendruomenes/, https://ltlt.facebook.com/kurianciosbendruomenes
Pavadinimas: programa Renkuosi mokyti
Nuorodos: http://www.lietuva2030.lt/geroji-patirtis#mokyti
Pavadinimas: projektas „Kam to reikia?“
Nuorodos: http://www.lietuva2030.lt/geroji-patirtis#KamToReikia.lt

5.

Daugiau iniciatyvų galima rasti: http://www.alternatyvusisugdymas.lt/index.php/alternatyvusisugdymas/vaikams-ir-tevams
VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS UŽ KLASĖS RIBŲ
Pavadinimas: „VšĮ Kitas variantas“
Nuorodos: http://www.lietuva2030.lt/geroji-patirtis#variantas
Pavadinimas: projektas „Kūrybiškumo akademija „Menukas““
Vykdytojas: Kauno kolegija
Tikslas: Ugdyti kūrybiškumą šeimoje
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Užsiėmimuose gali dalyvauti Kauno kolegijos bendruomenės nariai
kartu su savo vaikais, jų metu vaikai kartu su tėvais užsiima kūrybine veikla: piešia, klijuoja koliažus, restauruoja,
dekoruoja keramikinius indus, lipdo iš molio ir kt. Taip pat yra galimybė dalyvauti susitikimuose su garsiais
menininkais, šnekučiuotis psichologijos ir vaikų meninio ugdymo klausimais. Įgyvendinant šį projektą taip pat
organizuojamos vasaros vaikų stovyklos, kuriose užsiėmimų metu siekiama sujungti vaiko pažintinį, emocinį ir
meninį veiklos aspektus, lavinti vaizduotę, ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės gūdžiai.
Nuorodos:
http://www.kaunokolegija.lt/startuoja-projektas-%E2%80%9Ekurybiskumo-akademija%E2%80%9Emenukas/

6.

Pavadinimas: Laisvasis universitetas (LUNI)
Tikslas: Suburti žmones, kurie nori mokytis, ir suteikti jiems galimybę tobulėti kartu su kitais bendraminčiais
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Laisvasis universitetas (LUNI) kuriamas kaip tinklinė struktūra, kurią
formuoja skirtingos iniciatyvos, turinčios skirtingus požiūrius ir nuomones. LUNI skatina žmones nuolat mokytis,
plėsti akiratį, toleruoti skirtingas nuomones, o siekiamybė – atviri ir aktyvūs dalyviai visuomenėje, nuolat
tobulėjantys ir gebantys imtis iniciatyvos vedant visuomenę geresnių pokyčių link.
Nuorodos: http://luni.lt/laisvasis-universitetas-luni

7.
8.
9.

Pavadinimas: Projektas „Aktyvaus piliečio formulė“
Vykdytojas: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Tikslas: Identifikuoti ir spręsti savo bendruomenės problemas bei imtis konkrečių darbų
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Moksleiviai 4 dienų trukmės kūrybinėse sesijose gilinosi į pilietiškumo
sąvoką, pilietišką elgesį bei svarbiausias pilietines vertybes, praktikavosi, kaip imtis iniciatyvos keisti savo
aplinką, analizavo galimus aktualių problemų sprendimus bei bandė išsiaiškinti tokių iniciatyvų įgyvendinimo
kelią. Kartu su vaikais vietos politikai aptarė ir iki galo ištobulino savo parengtus bendruomenės problemų
sprendimo planus, tarėsi dėl konkrečios politikų pagalbos šiems planams įgyvendinti. Diskusijų su politikais
metu jaunimas stengėsi suprasti, kaip veikia bendruomenės problemų sprendimo mechanizmas
savivaldybėse.
Nuorodos: http://www.lvjc.lt/index.php?page=aktyvaus-piliecio-formule&hl=lt_LT
Pavadinimas: Socialinė šokio akcija „Kiekvienas gali“
Vykdytojas: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Tikslas: Kūrybiškai atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis mokyklose ar kitose ugdymo įstaigose
susiduria negalią turintys vaikai
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Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Siekiant atlikti užsibrėžtą tikslą, 2014 m. gegužės 5d. 15.00 val. Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose vyko socialinė akcija (šokio flashmobas), kai tuo pačiu metu žmonių lankomose
vietose sveiki ir negalią turintys vaikai šoko bendrą šokį.
Nuorodos:http://www.lvjc.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1705&cntnt01lang=lt_
LT&cntnt01pagelimit=5&cntnt01returnid=15&hl=lt_LT
Pavadinimas: Mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkursas „Būkime kartu“
10. Vykdytojas: Mokinių neformaliojo švietimo centras
Tikslas: Skatinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą ugdant vaikų kūrybiškumą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Konkurse kviečiamos dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklos ir
profesinio mokymo įstaigos, vykdančios bendrų edukacinių veiklų projektus, jungiančius skirtingų mokomųjų
kalbų mokyklas iš skirtingų savivaldybių. Numatyti jungtiniai projektai yra skirti skatinti vaikų kūrybiškumą: kurti
spektaklius, organizuoti mokinių dailės darbų parodas, rengti išvykas, rengti straipsnius, piešti, fotografuoti ir kt.
Nuorodos: http://www.lmnsc.lt/lt/bukime_kartu
Pavadinimas: Renginys „Menų pieva“
Vykdytojas: Vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“
Tikslas: Skatinti „Šatrijos“ klubo vaikus ir jaunimą bei miesto gyventojus ir svečius įgyvendinti savo kūrybines
fantazijas.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Viso renginio metu vyksta koncertas po atviru dangumi, kuriame
pasirodo „Šatrijos“ klubo vaikai, o kiti žmonės kviečiami išreikšti savo kūrybiškumą užsiimant įvairia veikla:
vaidinti, improvizuoti, pūsti burbulus, gaminti rankdarbius, piešti, šokti, žaisti žaidimus. Tėvai gali dalyvauti
vasaros stovyklų mugėje ir susipažinti su vaikų vasaros poilsio ir ugdymo galimybėmis Vilniaus mieste ir už jo
ribų.
Nuorodos: http://www.satrijosklubas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=0
11. Pavadinimas: Festivalis „Bičių sąskrydis“
Tikslas: Vienoje erdvėje ir laike suburti skirtingų kartų ir krypčių šiuolaikinio šokio kūrėjus, atlikėjus bei žiūrovus,
skatinti jų bendradarbiavimą ir saviraišką per meninę formą – šokį.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Vieniems festivalio dalyviams suteikiama galimybė dirbti kartu su šios
srities profesionalais, kitiems – susipažinti su nauja šokio karta. Kartu su festivalio įgyvendinimu organizuojami
seminarai – kūrybinės dirbtuvės, kuriose skatinama laisvė eksperimentuoti, improvizacijos metodu ieškoma
naujų judėjimo raiškos būdų, savo galimybių pažinimo užsiimant kūryba. Taip pat analizuojama, kaip jungiant
kelis elementus – šokio laiką, erdvę, judesio atlikimą ir žmones – kūrinys įgauna naują prasmę ir reikšmę.
Nuorodos: http://biciusaskrydis.lt/
Pavadinimas: Kūrybinės dirbtuvės „O jeigu... aš sukurčiau savo svajonių mokyklą – kaip ji atrodytų?“
Vykdytojas: Interjero klubo nariai
Tikslas: Išsiaiškinti, kokia mokyklų aplinka labiausiai tinka tobulėjimui ir kūrybai.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Dirbtuvių metu buvo surengtos specializuotos paskaitos apie dizainą,
architektūrą, vyko ekskursijos, moksleiviai generavo idėjas ir kūrė bendrus darbus. Kūrybinių dirbtuvių metu
buvo siekiama „iš vidaus“ išsiaiškinti ir per patyrimą iš pačių vaikų išgirsti, kas iš tiesų jiems svarbu, ko jiems reikia,
kad į mokyklą eitų su džiaugsmu, o joje jaustųsi saugūs, mylimi, norėtų kurti ir tobulėti. Pagal moksleivių
pateiktas idėjas buvo sukurtos tobulėjimą skatinančios mokyklos vizualizacijos.
Nuorodos: http://www.interjeras.lt/interjero-klubas
Pavadinimas: Sekmadieninė mokyklėlė „Šypsenėlė“
Vykdytojas: Kultūros ir švietimo centras „Vilniaus mokytojų namai“
Tikslas: Vaikų socialinių ir meninių įgūdžių lavinimas.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokyklėlėje vaikai kartu su mokytojais mokosi lavinti gabumus,
bendrauti draugauti, užsiima kūrybine veikla: šoka, dainuoja, piešia, vaidina, kuria, mokosi drąsiai reikšti mintis,
jausmus ir nuotaikas, mokosi pasitikėjimo savimi. Taip pat užsiima ir anglų kalbos mokymusi, skaičiavimu bei
raidžių pažinimu. Vaikų ugdymu užsiima profesionalūs mokytojai ir menininkai.
Nuorodos: http://www.sypsenele.lt/apie-mus/
Pavadinimas: Projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“
Vykdytojas: Pilietinės visuomenės institutas
Tikslas: Jis susideda iš dviejų dalių, kurių viena susijusi su socialinių įgūdžių bei tolerancijos lavinimu – patyčių
mažinimu mokykloje, draugiškos aplinkos joje kūrimu, savivertės ugdymų mokykloje-, o kita dalis siejasi su ryšio
su savo gyvenama vietove atradimu, jos praeitimi ir kultūriniu palikimu.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Projekto metu iš 120 įgyvendintų mokyklų ir kolegijų projektų buvo
atrinktos kelios sėkmingiausios idėjos, kurios įgyvendinamos kaip nacionaliniai projektai, siūlomi įgyvendinti
visoms Lietuvos mokykloms. Įgyvendinant nacionalinį projektą „Auginkime vieni kitus“ vyresnieji mokiniai tapo
mažesniųjų mokinių globėjais, prasmingai kartu leido laisvalaikį – užsiėmė mokomaisiais žaidimais, kūryba kartu
– muzikavimu, vaidinimu, tapymu, iškylavimu, mokymusi. Įgyvendinant nacionalinį projektą „Atgal į ateitį“,
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moksleiviai turėjo susipažinti su savo krašto praeitimi ir naujai pažvelgė į kultūrinį bei istorinį savo krašto palikimą,
jo žmones ir reikšmingas asmenybes.
Nuorodos: http://www.esparama.lt/projektas?id=29269
Pavadinimas: Kūrybinės dirbtuvės PC „Ozas“
Vykdytojas: PC „Ozas“
Tikslas: Ugdyti vaikų kūrybiškumą užsiimant trumpalaike kūrybine veikla
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Prieš Kalėdas ir Velykas prekybos centre „Ozas“ vyksta jaunųjų
kolektyvų pasirodymai, o vaikai gali dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse: kepyklėlėje išsikepti skanėstą, gaminti
darbelius, rašyti laišką Kalėdų Seneliui, kepti ir marginti sausainius, mokytis gaminti rankdarbius, atvirukus,
margučių krepšelius, stebėti gyvus triušius ir viščiukus įrengtuose aptvaruose.
Nuorodos:
http://www.delfi.lt/gyvenimas/laisvalaikis/velyku-belaukiant-kurybines-dirbtuves-sostinesgyventojams-ir-sveciams.d?id=57455867
12. Pavadinimas: VšĮ „Actio Catholica Patria”
Tikslas: Išugdyti savarankišką ir kūrybingą jauną asmenį
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Įstaigai priklausančiame atvirame jaunimo centre „Vartai“ veikia
atvira erdvė, kurioje jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir
pan.), užsiimti mėgstama veikla (įvairūs stalo, lauko ir kiti žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas ir t.t.),
įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti rūpimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą.
Nuorodos: http://www.patria.lt/
13. Pavadinimas: projektas „Kad vaikai dori užaugtų“
Tikslas: Masinėmis informacijos priemonėmis (spauda, radijas, televizija, internetas) ugdyti vaikų dorovę ir
bendravimo įgūdžius, skatinti vaikų kūrybingumą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Vedamos radijo laidos vaikams „Vakaro žvaigždelė“, leidžiamas
žurnalas vaikams „Vakaro žvaigždelė“, transliuojama televizijos laida vaikams „Žvaigždelė“, taip pat yra
sukurta interneto svetainė, kurioje galima rasti muzikos, pasakų, vaikų kūrybos, žaidimų ir konkursų.
Nuorodos: http://www.zvaigzdele.lt/apie-mus
14. Pavadinimas: Šeimos pramogų ir kūrybos parkas „Vaikystės miestas“
Tikslas: Skatinti šeimos narių tarpusavio bendradarbiavimą ir kūrybišką laisvalaikį
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Šeimos pramogų komplekse vyrauja teminės pramogų zonos, kokybiški
mediniai žaislai, leidžiantys lavinti fantaziją ir kūrybiškumą. „Vaikystės mieste“ vyrauja jauki namų atmosfera,
dėl to šeimos nariai gali atsipalaiduoti ir smagiai praleisti laiką bendraudami ir užsiimdami bendra kūrybine
veikla.
Nuorodos: http://vaikystesmiestas.lt/pramogu-parkas
15. Pavadinimas: Projektas „Vaizdo pamokos“
Tikslas: Sukurti savarankiško mokymosi ir mokymo įrankį, alternatyvų bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo
turinio šaltinį ir skatinti mokytis bei nuolat tobulėti.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Kartu su mokytojais kuriama mokymo medžiaga, kuri glaustai
pateikiama vaizdo pamokose (tinklapyje www.videopamokos.lt). . Išmanioji mokykla suteikia galimybę
išmokti ar pasikartoti mokykloje dėstomas pamokas bet kuriuo paros metu, turint vien tik išmanųjį telefoną ar
kompiuterį. Taip skatinamas ne tik savarankiškas mokymasis, bet ir moksleivio gebėjimas atrasti savo mokymosi
stilių, tempą bei suteikia galimybes mokytis tuomet, kada yra darbingiausias laikas.
Nuorodos: http://vaizdopamokos.lt/apie-projekta/
16. Pavadinimas: Interneto TV laida „Mokslo sriuba“
Tikslas: Mokslo populiarinimas, siekiant kelti visuomenės sąmoningumą, plėsti žinių visuomenę, ugdyti jaunų
žmonių žingeidumą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Laida „Mokslo sriuba“ yra apie įdomiausius viso pasaulio mokslininkų
išradimus, neįtikėtinus eksperimentus, tyrimus, projektus, vystomas naujausias technologijas, revoliucines idėjas
bei iššūkius žmonijos pažangai. Supažindinant žiūrovus su mokslu ir technologijomis sudėtingi dalykai
pateikiami paprastai. Interneto laidos kūrėjai ne tik kuria laidą, bet ir rašo žinutes veidaknygėje
(www.facebook.com) parodydami, kad domėjimasis mokslo laimėjimais gali būti turiningo laisvalaikio dalis.
Nuorodos: http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/?page_id=6
17. Pavadinimas: „Raganiukės“ teatras
Tikslas: Teatrą paversti natūralia vaikų kasdienybės dalimi ir atsigręžti į pačių vaikų gyvenimišką patirtį kuriant
spektaklius ir skatinant vaikus juose vaidinti.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: „Raganiukės“ teatre gyvuoja „Mažųjų akademija“ – vaikų teatro
mokyklėlė. Vaikai joje mokomi dainų, šokių, estetikos pagrindų, bendravimo kultūros, jiems sudaryta lavinamoji
ir ugdomoji programa. Akademijos nariai su teatro darbuotojų pagalba stato spektaklius, dalyvauja įvairiuose
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renginiuose bei festivaliuose. Žiūrovus, tik atėjus į teatro patalpas prieš spektaklį, pasitinka personažai, kurie
smagiai bendrauja su vaikais ir spektakliui pasibaigus, skatina mąstyti, tobulėti.
Nuorodos: http://www.raganiuke.lt/
Pavadinimas: „Rudnosiuko“ vaikų priežiūros centras
Tikslas: Ugdyti vaikus derinant kelis skirtingus ugdymo užsiėmimus kartu su žaidimais, mankšta bei laisvalaikiu
bendraamžių draugijoje ir taip parodyti vaikams, kad mokymasis yra smagus užsiėmimas.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Priežiūros centre vaikai kasdien dalyvauja keliuose ugdymo
užsiėmimuose, o vasaros metu vykstančioje stovyklėlėje vykdomi vis nauji iššūkiai ir atradimai, pasakojimai,
dainelės, smagūs komandiniai žaidimai, rungtys, teatralizuoti vaidinimai, pažintinės bei kūrybinės užduotys.
Nuorodos: http://www.rudnosiukas.lt/
Pavadinimas: Vaikų priežiūros ir ugdymo centras „Smaragdo miestas“
Tikslas: Suteikti vaikų priežiūros ir įvairiapusio lavinimo paslaugas ypač sutelkiant dėmesį į meninį vaiko
ugdymą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Vaikas šiame centre gauna ugdymą bei įvairiapusį lavinimą: centre
nuolat skamba įvairių kultūrų muzika, siūloma žaisti įvairių tautų ir tradicijų žaidimus, kas skatina tolerancijos,
žingeidumo ugdymą bei nuolatinį tobulėjimą. „Smaragdo mieste“ įkurti lavinamieji netradiciniai būreliai (Tai
chi, žongliravimas,šokiai su poi ir kita) ir tradicinių užsiėmimų galimybės (anglų kalbos, dailės pamokėlės,
sveikatingumo mankšta ir kita), kurie skatina vaikus atrasti ir atskleisti savo gebėjimus, talentus, nugalėti vidines
baimes, tobulėti kaip asmenybes. Vasarą priežiūros centras organizuoja vasaros stovyklas, kurių metu ugdomi
meniniai vaikų gabumai: šokama, grojama, dainuojama, piešiama, vaidinama, taip pat didelis dėmesys
skiriamas žongliravimo menui.
Nuorodos: http://www.smaragdomiestas.lt/apie/
Pavadinimas: Kūrybinės raiškos centras „Uniqum“
Tikslas: Sukurti atvirą ir harmoningą erdvę šeimoms, kurių kiekvienas narys galėtų plėtoti saviraišką ir ugdytis.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Kūrybinės raiškos centras orientuojasi į visos šeimos aktyvų, sąmoningą,
kūrybišką laisvalaikio užimtumą, visapusišką vaikų ugdymą, kultūros puoselėjimą. Centro lankytojai dalyvauja
įvairiuose renginiuose, stovyklose, seminaruose. Centre veikia dailės studija, dailiųjų amatų mokykla, stiklo
dirbtuvės, gitaros, pianino ir smuiko studijos, modernaus šokio, judesio praktikos studijos ir kitos.
Nuorodos: http://uniqum.lt/?page_id=15
Pavadinimas: Ankstyvasis muzikinis ugdymas „Mamų dainos“
Tikslas: Užsiimti ankstyvuoju meniniu vaikų ir jų mamų ugdymu bei sustiprinti jų tarpusavio ryšį.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Centre vyksta mamų ir jų kūdikių bendri meniniai užsiėmimai: vyksta
muzikinės pamokėlės kūdikiams, šokių pamokos mamoms su kūdikiais nešynėse. Toks centras sukurtas
remiantis idėja, kad esminis žmogaus gyvenimo laikotarpis yra trys pirmieji gyvenimo metai ir tuo metu
žmogaus smegenys vystosi labai sparčiai. Todėl vaikas, nuo pat mažens dalyvaudamas kūrybinėje veikloje,
turės geriau išlavintą vaizduotę, meninį mąstymą.
Nuorodos: http://www.mamudainos.lt/vaiku-lavinimas
Pavadinimas: Ankstyvasis vaikų ugdymas „Next karta“
Tikslas: Užsiimti ankstyvuoju vaikų meniniu ugdymu, stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius per kūrybinę veiklą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Centras siūlo užsiėmimus, kurie būtų naudingi jo fiziniam, intelektiniam
ir socialiniam vystymuisi. Užsiėmimai šiame centre vyksta su mama arba kitu šeimos nariu, o jų metu naudojami
šiuolaikiniai ir tradiciniai estetinio ugdymo metodai ir metodikos. Taip pat centre organizuojami seminarų
kursai, skirti tėvams, norintiems susipažinti su ankstyvuoju ugdymu, geriau suprasti vaikų elgesį, norius bei
galimybes.
Nuorodos: http://www.nextkarta.lt/lt/apie-mus
Pavadinimas: Laisvalaikio klubas „Kietas riešutėlis“
Tikslas: Užsiimti meniniu vaikų ir suaugusių ugdymu, skatinti stiprinti šeimos narių ryšius užsiimant kūrybiška veikla.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Klube mamos ir jų ikimokyklinukai kviečiami piešti, dainuoti, šokti, o
vaikai, jaunimas ir suaugę – išbandyti įvairiausius šokių stilius (hip-hopą, pramoginius, breiką, capoeirą,
šiuolaikinį šokį ir t. t.), sportuoti, sukurti savo teatro trupę, išmokti Rytų kovos menų ar valdyti teptuką. Kiekvieną
mėnesį klube vyksta mozaikos papuošalų, natūralios kosmetikos ir muilo gamybos, tapybos ant porceliano,
lipdymo iš šokolado ir kitos kūrybinės dirbtuvėlės. Vasaros metu šiame klube organizuojamos dienos stovyklos,
kurių metu vaikai žaidžia žaidimus, dainuoja, šoka, piešia, vaidina ir užsiima kitokia kūrybine veikla.
Nuorodos: http://www.kietasriesutelis.lt/?page_id=2
Pavadinimas: Ankstyvojo ugdymo mokyklėlė vaikams „Laumių pieva“
Tikslas: Pasitelkiant muziką lavinti vaiko kūrybiškumą, stiprinti šeimos narių ryšius per meną.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Mokyklėlėje dainuojamos lietuvių liaudies dainos, žaidžiami žaidimai,
grojama muzikiniais instrumentais. Užsiėmimuose vaikai dalyvauja kartu su mamomis ir tai stiprina šeimas.
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Nuorodos: http://www.laumiupieva.lt/
Pavadinimas: Kūrybinė vaikų ir jaunimo stovykla „Lietuvos Atgaja“
Vykdytojas: Antakalnio atviras jaunimo centras
Tikslas: Užsiimti kūrybiniu vaikų ugdymu ir plėsti akiratį susipažįstant su Lietuvos praeitimi.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Stovykloje skatinamas jaunų žmonių savarankiškumas, ypatingas
dėmesys skiriamas kūrybinių gabumų vystymui: visos Atgajos stovyklos programos yra kultūrinės ir meninės,
mokomasi lietuviškų žaidimų, dainų, šokių, rengiami nuotaikingi vaidinimai, gaminami kostiumai, kuriami nauji
žaidimai. Taip pat atsigręžiama ir į Lietuvos senovę – susipažįstama su tradiciniais lietuvių amatais, kurie
praplečia jaunų asmenų akiratį.
Nuorodos: http://www.latgaja.lt/
Pavadinimas: Vaikų vasaros poilsio stovykla „Trys riešutėliai“ ir kiti projektai
Vykdytojas: Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas
Tikslas: Ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą, skatinti juos būti žingeidžiais ir besidominčiais aplinkinius pasauliu.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Vasaros stovyklų metu vaikai keliauja po Lietuvą, bendrauja, išbando
save naujose srityse, atranda naujų pomėgių, kuria spektaklius bei įvairius darbelius. Klubas yra suorganizavęs
ir kelis projektus, skirtus vaikų kūrybiškumui vystyti: projektas „Žirmūnai – žydintis sodas“ buvo skirtas Žirmūnų
klubo vadovams, vaikams ir jų tėvams, įgyvendinant šį projektą Šv.Pranciškaus mugės metu vaikai pristatė
savo gamintą kaliausę, dalyvavo piešinių konkurse, piešė bendruomenės sodą, dalyvavo šachmatininkų
turnyre ir linksmai leido laiką; projektas "Savas kampas" buvo savaitgalio užimtumo programa, organizuota
prieš Kalėdas, kurios metu projekto dalyviai žaidė šachmatais, kūrė, darė rankdarbius, leido laisvalaikį,
bendravo su draugais, vyko į spektaklius, boulingą, Vilniaus senamiestį.
Nuorodos: http://www.zirmunuklubas.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=18
Pavadinimas: Kūrybinės dirbtuvės „Būsto vizija“
Tikslas: Įtraukti į meninį ugdymą vaikus ir suaugusius, supažindinti su meninio ugdymo veiklomis ir skatinti jomis
užsiimti kasdieniame gyvenime, per meną integruoti negalią turinčiu asmenis.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Kūrybinėse dirbtuvėse siūlomas platus pasirinkimas meninio ugdymo
veiklų suaugusiems ir vaikams: mini keramika, stiklo dekoravimas fusing technologija, mozaikų, muilo gamyba,
žvakių kūrimas, kiaušinių dekoravimas vašku. Ypatingas dėmesys skiriamas negalią turintiems asmenims,
kuriuos siekiama įtraukti į meninio ugdymo seminarus ir integruoti į visuomenę. Visais metų laikais „Būsto vizija“
dirbtuvėse organizuojamos meninio ugdymo stovyklos, skirtos vaikų kūrybiškumui vystyti ir socializacijai skatinti.
Nuorodos: http://www.kurybinesdirbtuves.lt/
Pavadinimas: Kūrybinis projektas „Vasaros margumas“
Vykdytojas: Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai
Tikslas: Supažindinti vaikus su meno atstovais ir kartu su jais užsiimti menine veikla.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Projekto metu vaikai susitiko su dizaino, dailės, sceninio judesio, renginių
organizavimo vadovais ir kitais laisvalaikio rūmų nariais. Kartu su kitais nariais atliko įvairius pratimus ir etiudus,
kūrė improvizacijas. Pasirinkę temą grupėje sukūrė ir kūrybinių dienų pabaigoje parodė mini spektakliuką,
sceninį etiudą ar kompoziciją.
Nuorodos: http://www.vmlr.lt/lt/page/33/
Pavadinimas: Vaikų ir jaunimo klubas „Olimpija“
Tikslas: Skatinti vaikų savirealizaciją ir saviraišką užsiimant įvairia ugdomąja veikla.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Klube veikia keli būreliai: dailės, keramikos, ispanų kalbos ir kultūros.
Taip pat klubo lankytojai nuolat dalyvauja piešinių ir rankdarbių konkursuose. Ugdant vaikus stengiamasi
atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualumą, jo veiklos tempus ir skatinti jį užsiimti mėgstama menine veikla.
Stengiamasi aprėpti kuo daugiau socialiai remtinų vaikų, kuriems neužtenka tėvų dėmesio, dvasiškai ir
estetiškai formuojant vaikų ateitį ir jų viziją.
Nuorodos: http://klubasolimpija.weebly.com/t279veliams.html
Pavadinimas: Žurnalas „Penki“
Tikslas: Skatinti vaikus užsiimti lavinančia veikla, į mokymąsi žvelgti kaip į smagų užsiėmimą ir domėtis pasauliu,
kuriame gyvena.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Žurnalas skirtas vaikams nuo 3 iki 7 metų, jame gausu spalvingų
užduočių, padedančių pažinti pasaulį, išmokti skaičiuoti, rašyti, piešti, spalvinti. Taip pat gausu užduočių,
vystančių mažojo skaitytojo pastabumą, skelbiami kitų vaikų pasisakymai, piešiniai, atsakymai į jiems
iškylančius klausimus, skelbiami piešinių ir užduočių konkursai, o jų nugalėtojų laukia prizai.
Nuorodos: http://www.presa.lt/penki
Pavadinimas: Zipio draugai
Vykdytojas: VšĮ „Vaiko labui“
Tikslas: Padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų
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savijautos.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Programa padeda susivokti vaikams apie savo jausmus ir apie juos
kalbėti, ieškoti būdų su jausmais susitvarkyti, moko vaikus empatijos, vysto gebėjimus paramą priimti ir ją siūlyti
kitiems. Vaikų kūrybingumas vystomas per savitos jausmų ir emocijų sistemos sukūrimą bei palaikymą.
Nuorodos: http://www.vaikolabui.lt/?page_id=10
Pavadinimas: programa „Antras žingsnis“
Vykdytojas: Paramos vaikams centras
Tikslas: Mažinti vaikų agresyvų elgesį ir padėti vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi, modeliuojant
gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei gaunant teigiamus mokytojos pastiprinimus. „Antro
žingsnio“ programa moko vaikus kaip susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti
konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.
Nuorodos: http://www.pvc.lt/programa-pradinukams-antras-zingsnis
Pavadinimas: STEP programa
Tikslas: Ugdyti tėvų pozityvaus auklėjimo įgūdžius.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Programoje mokoma gerbti vaiką ir jo siekius bei norus, siekiama įdiegti,
kad šeimos vertybės ir atmosfera yra svarbiausi veiksniai, darantys įtaką asmenybės raidai, skatinama su vaiku
bendrauti nuoširdžiai, artimai, siekti bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo.
Nuorodos: http://www.stepgrupes.lt/
Pavadinimas: VšĮ Šeimų universitetas
Tikslas: Padėti šeimoms nuolat turtinti tarpusavio santykius, o vaikams – atskleisti kūrybiškumą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Šiame universitete siūlomos įvairios programos, kurios skirtos tėvams
susipažinti su esminiais vaikų auklėjimo principais – visapusišku lavinimu, įpročių ugdymu.
Nuorodos: http://www.seimu.lt/index.php/mokymu-programos/23#item_48
Pavadinimas: Kuršėnų kūrybinės raiškos centras
Tikslas: Vienyti aktyvius jaunus žmones, ugdyti tolerantiškus, besimokančius ir kritiškai mąstančius piliečius.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Centre sukuriama erdvė žmonių saviraiškai, iniciatyvai ir ugdymuisi.
Kuriamos ir vykdomos vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo ir mokymų programos. Jis organizuoja įvairius
intelektualius žaidimus vietos bendruomenei, rengia bendruomenės šventes, skatina jaunimą dalyvauti mainų
projektuose, rengia vietinius mokymus apie bendruomeniškumo stiprinimą. Šiame centre dirba tik savanoriai
ir kiekvienas Kuršėnų gyventojas gali prisidėti, norėdamas įgyvendinti centro organizuojamus renginius.
Nuorodos: http://www.krc.lt/
Pavadinimas: Programa „Paauglystės kryžkelės“
Vykdytojas: VšĮ Lions Quest Lietuva
Tikslas: Skatinti psichikos sveikatos stiprinimą, emocinio, socialinio intelektų vystymą ir akademinių pasiekimų
gerinimą.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Programa moko, kaip susitvarkyti su emocijomis įvairiose gyvenimo
situacijose, kaip išreikšti savitumą, padeda formuotis asmenybėms per gyvenimo įgūdžių formavimąsi.
Nuorodos: http://www.lions-quest.lt/index.php?id=2
Pavadinimas: Programa Olweus
Vykdytojas: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
Tikslas: Patyčių ir kitokios asocialaus elgesio apraiškų mažinimas.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Visas mokyklos personalas mokomas atpažinti patyčias ir tinkamai į
jas reaguoti. Į programą taip pat įtraukiami ir vaikai bei jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad
mažėtų galimybės patyčioms atsirasti ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.
Nuorodos: http://www.sppc.lt/index.php?-329481343
Pavadinimas: Lietuvos tėvų forumas
Vykdytojas: Lietuvos tėvų forumas
Tikslas: Atsakinga sąmoningų tėvų įtaka vaikų ugdymo turinio bei proceso kokybei visame švietime
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: Iniciatyvos veikla koncentruojasi į laisvą kūrybingą asmenybę, kuri yra
nusiteikusi mokytis ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti; gebanti kelti sau prasmingus gyvenimo
tikslus; turinti įsisąmonintą humanistinių vertybių sistemą.
Nuorodos: http://tevuforumas.lt/
Pavadinimas: Kompetencijų SUPER programa
Vykdytojas: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Tikslas: ne tik išmokinti vaikus ir jaunuolius taisyklingai plaukti, bet ir padėti jiems įgyti įvairių gebėjimų:
savarankiškumo, bendradarbiavimo, savęs pažinimo, saviraiškos, kūrybiškumo, savianalizės, pasitikėjimo
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savimi, patirties įtvirtinimo, praktinių išbandymų
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo ugdymu: kūrybiškumas yra viena pagrindinių kompetencijų, ugdomų šioje
programoje. Be to, kitų bendrųjų kompetencijų ugdymas vaikams turėtų padėti stipriau ugdyti kūrybiškumą,
kadangi šios kompetencijos yra tampriai tarpusavyje susijusios.
Nuorodos: http://www.lvjc.lt/index.php?page=super-kompetenciju-programa&hl=lt_LT
VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO REZULTATAI IR JŲ VERTINIMAS BEI PRIPAŽINIMAS
Pavadinimas: Nacionalinis projektas „Lietuvos Maximalistai“
18. Vykdytojas: UAB „Maxima LT“
19. Tikslas: Paskatinti pažangius, talentingus ir aktyvius ar pasiekusius laimėjimų nacionaliniuose bei
tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose moksleivius ir parodyti.
20. Sąsaja su vaikų kūrybiškumo vertinimu: Einamaisiais mokslo metais kas mėnesį mokama stipendija
moksleiviams, kurie turi gabumų ir talentų įvairiose srityse: mokslo, muzikos, kūrybos ir meno, sporto,
visuomeniškumo, ekologiškumo, inovacijos, nuolatinio pažangumo.
Nuorodos: http://www.maxima.lt/atsakingas-verslas/programa-maximalistas/
Pavadinimas: IQES online Lietuva
Tikslas: Suteiktos galimybės mokykloms įsivertinti, kaip vykdomas ugdymas, ir jį tobulinti.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo vertinimu: IQES online Lietuva siūlo prie sistemos prisiregistravusioms mokykloms
profesionaliai parengtus instrumentus įvertinti ugdymo kokybę ir gauti grįžtamąjį ryšį iš sistemos. Taip pat
siūlomos metodikos, padedančios gauti grįžtamąjį ryšį iš mokinių, kuris gali padėti iš pirmų lūpų išgirsti
nuomones apie ugdymo procesą ir išsiaiškinti, ar vaikai pakankamai gali užsiimti saviraiška.
Nuorodos: https://iqesonline.lt/
Pavadinimas: Projektas Unique Learning Badges
Tikslas: Suteikti informaciją apie atvirus skaitmeninius ženkliukus, skirtus pripažinti ir patvirtinti mokymosi
rezultatus, pasiektus neformaliu būdu.
Sąsaja su vaikų kūrybiškumo vertinimu: Projektu skatinama mokytis už mokyklos ribų ir internete, nes yra
galimybė gauti atvirus skaitmeninius ženkliukus, kurių kiekvienas savyje turi įdiegtą informaciją apie mokymosi
procesą bei nuorodas į išmokimą patvirtinančius įrodymus.
Nuorodos: http://www.learningbadges.eu/lt/
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PRIEDAS 2 – APIBENDRINTOS REGIONINIŲ DISKUSIJŲ IŠVADOS
Žemiau pateikiamos idėjos vaikų kūrybiškumui ugdyti, kurios remiasi autorių atlikta analizę ir 2014 m.
rugsėjo 26 d. – spalio 17 d. vykusių regioninių atviros pažangos forumo renginių su mokytojais ir
mokyklų administracijos atstovais Utenoje, Marijampolėje ir Panevėžyje metu pateiktomis įžvalgomis.
Idėjos pateikiamos pagal tą pačią struktūrą kaip ir tyrime – iš pradžių aptariamas mokytojų vaidmuo,
pereinama prie kūrybiškumo ugdymo klasėje ir galiausiai – kūrybiškumo ugdymo už klasės ribų.
Kaip pasiekti, kad visi šalies mokytojai taptų svarbiausi vaikų kūrybiškumo įgalintojai?
 Mokytojai vadovaujasi demokratine kūrybiškumo samprata, teigiančia, kad kūrybiškumo
potencialas slypi visose veiklose ir kad visi žmonės gali būti kūrybiškais (nors ne visi sąmoningai
suvokia, kad vykdo kūrybišką veiklą);
 Mokytojai nori ir stengiasi keistis – mokytojai (ypač vyresni) siekia būti laisvi ir nevaržomi
išankstinių nuostatų (pavyzdžiui, nebijo kai kurių dalykų mokytis ir iš mokinių), drąsūs klysti/
rizikuojantys (pavyzdžiui, išbandant naujas mokymo metodikas ar požiūrius į mokymo
procesą), kūrybiški, motyvuoti, besivadovaujantys teigiamomis vertybinėmis nuostatomis.
Kaip teigė vienas mokytojų, pats mokytojas turėtų gerbti save ir pripažinti, kad jam reikia
keistis: „mes atsistojam prieš klasę ir įsivaizduojam, kad esam visažiniai ir bijom tų, kurie už mus
žino daugiau“;
 Mokyklų administracija (ir ypač mokyklų vadovai) bei savivalda nuosekliai ir visapusiškai remia
mokytojus ugdant vaikų kūrybiškumą. Mokykla ir savivalda turi aiškią, vieningą viziją kaip
plėtoti kūrybiškumo ugdymą mokykloje. Ši vizija ir su ja susiję veiksmai yra sistemingai (t.y. tyčia)
įgyvendinami lanksčiai reaguojant į mokytojų, mokinių ir mokyklos bendruomenės poreikius.
Kūrybiškumo ugdymas apima (bet neapsiriboja) lankstesnių mokymo tvarkaraščių įvedimą,
kūrybinių partnerysčių tęstinumo užtikrinimą savanorystės ar kita forma, kiekvieno darbuotojo
ugdymo priežiūrą, įvairias ugdymo iniciatyvas (pavyzdžiui, skaitymui populiarinti ar
neformaliajam ugdymui mokykloje plėtoti), intrigų tarp darbuotojų prevenciją. Mokyklos
vadovui ir mokyklos bendruomenei pastoviai nesutariant kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą,
pastaroji turi įrankius, leidžiančius pakeisti mokyklos vadovą;
 Mokytojai ir administracija intensyviai bendradarbiauja vaikų kūrybiškumo ugdymo srityje – ne
tik tarpusavyje mokykloje, bet ir su kitomis mokyklomis bei mokyklos bendruomene:
o Tarp mokytojų tvyro pozityvi, bendradarbiavimą skatinanti atmosfera, kuriai
nebūdinga konkurencija, baimė prarasti valandas ar pavydas. Mokytojų
komunikacijai skatinti, pavyzdžiui, sudaroma galimybė mokytojams matyti bendrą
tvarkaraštį internete, veikia arbatos klubai naujienoms ar aktualijoms aptarti, kartu
ieškoma būdų praturtinti pamokas naujais metodais, turiniu ar priemonėmis;
o Bendradarbiavimas tarp mokyklų vyksta, pavyzdžiui, įgyvendinant rajoninius ar
regioninius projektus, parodas, konkursus, olimpiadas ar kitus renginius, klubus, kuriais
siekiama kurti vaikų kūrybiškumo ugdymui palankias sąlygas ir kultūrą;
o Siekiama bendradarbiauti ir su mokyklų bendruomene – tėvais (žr. apie kūrybiškumo
ugdymą už klasės ribų), kultūros įstaigomis ir žiniasklaidos priemonėmis (pavyzdžiui,
pasiūlant daugiau pažintinių, lavinamųjų laidų ar kartu su televizija kuriant pamokos
trukmei ir pobūdžiui tinkamą vaizdinę medžiagą).
 Mokytojai yra kompetentingi, visuomenės itin vertinami vaikų kūrybiškumo ugdymo
specialistai, suvokiantys kvalifikacijos bei patirties reikšmę šioje srityje:
o Šalies švietimo įstaigos suteikia būsimiems mokytojams tinkamas bendrąsias
kompetencijas, o mokytojus rengiančiose aukštosiose mokyklose siūlomos
moderniausios programos ir įrankiai ne tik akademiniam, bet ir socialiniam-emociniam
vaikų ugdymui plėtoti, inovacijoms švietime diegti ir vaikų kūrybiškumui lavinti;
o Mokytojui sudaromos tinkamos sąlygos (pavyzdžiui, sudalyvauti seminaruose darbo
metu, pasiekti nutolusį rajono švietimo centrą) kelti savo kvalifikaciją. tikslingose ir
prieinamose kvalifikacijos tobulinimo programose;
o Mokytojai (ypač vyresni) aktyviai įsitraukia į mentorystės, ugdomojo vadovavimo ir
panašias programas, kuriose vyresni mokytojai ugdo jaunesnių mokytojų (ir atvirkščiai)
kompetencijas perduodami savo patirtį ir žinias;
o Mokytojai taip pat savarankiškai kelia savo kvalifikaciją nuolat eksperimentuodami
savo pamokose (pavyzdžiui, diegdami projektinę veiklą), burdamiesi į saviugdos
klubus, organizuodami teminius renginius. Siekiant nuolatinio tobulėjimo, vykdomas
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pakartotinis mokytojo kvalifikacijos patikrinimas, kurio metu mokytojas pasitikrintų savo
turimą patirtį ir žinias.
Vaikų kūrybiškumą ugdančius mokytojus visapusiškai remia nacionalinė švietimo politika:
o Kiekvienoje mokykloje esančiam kiekvienam mokytojui turi būti prieinama naujausia
informacija, padedanti ugdyti vaikų kūrybiškumą (pavyzdžiui, virtuali duomenų bazė,
pateikianti naujausią lietuvišką ir užsienio informaciją);
o Nuolat tobulinami teisės aktai. Pavyzdžiui, specialiąją pagalbą reglamentuojantys
dokumentai pakeičiami siekiant, kad spec. pedagogai, psichologai konsultuotų
auklėtojus ir pedagogus ne tik dėl spec. poreikių vaikų (pripažintų remiantis
Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma), bet ir dėl vaikų, kuriems sutrikimai yra
tik įtariami. Tokiu būdu vykdoma įvairių vaikų problemų prevencija;
o Nacionaliniu mastu išlaikoma tinkama pusiausvyra tarp investicijų į „kietąsias“
priemones (pavyzdžiui, technologijų diegimas ar pastatų renovacija) ir į „minkštąsias“
priemones (pavyzdžiui, mokytojo kvalifikacija ir motyvacija, mokymo integravimas ir
diferencijavimas). Nors investicijas į pastarąsias priemones yra kur kas sunkiau atlikti ir
įvertinti, tačiau būtent „minkštosios“ priemonės kūrybiškumo ugdyme leidžia
visapusiškai išnaudoti „kietąsias“ priemones, ne atvirkščiai;
o Mokyklose kiekviena klasė turi pastovią auklėtoją, kuri turi adekvačius laiko ir
finansinius resursus savo klasei(-ėms) nuosekliai prižiūrėti visą asmens mokymosi
atitinkamoje švietimo pakopoje laikotarpį. Auklėtojai veikia kaip tarpininkai tarp
mokytojų-dalykininkų ir tėvų. Alternatyviai, mokyklose dirba mokytojų pagalbininkai,
padedantys sutvarkyti reikiamus dokumentus, organizuoti renginius, spręsti vaikų
socialines, psichologines problemas. Be to, mokytojams nespecialistams (ypač kaimo
mokyklose, kur mokytojų trūksta) suteikiamos galimybės kelti savo kvalifikaciją ir likti
dirbti švietimo įstaigose;
o Veikia nepriekaištinga finansinio ir nefinansinio mokytojų skatinimo sistema. Mokytojų
finansinio skatinimo sistema skatina mokytojus diegti inovacijas ugdant vaikų
kūrybiškumą, pavyzdžiui, leidžiant jiems dalyvauti reikšminguose projektuose už
papildomą atlygį. Nefinansinis mokytojų skatinimas apima padėkas mokytojams už
atliktus darbus, palankų valstybės pareigūnų požiūrį, pozityvią atmosferą kolektyve
labiau grįstą pagyromis nei pastabomis. Mokytojų skatinimo sistema didina mokytojo
profesijos prestižą ir tai leidžia pritraukti gabių jaunų specialistų;
o Anot mokytojų, „jei namo sienos pelija, drėksta, vadinasi netvarka su stogu“ –
„tvarkingą stogą“ simbolizuoja stabili nacionalinė švietimo politika, nuosekliai
suderinanti atskiras švietimo pakopas ir skirianti šioms adekvatų dėmesį. Tuo tikslu
priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui skiriamas ne mažesnis dėmesys nei kitoms
švietimo pakopoms. Šioje pakopoje įgyvendinama daug pilotinių projektų, skirtų
efektyvioms vaikų kūrybiškumo ugdymo strategijoms plėtoti. Priešmokyklinis ir
ikimokyklinis ugdymas vieningai įgyvendinamas visoje šalies teritorijoje, skiriant
adekvatų dėmesį vaikų, esančių kaimo vietovėse, bendrųjų gebėjimų ugdymui.

Kaip sistemiškai ugdyti vaikų kūrybiškumą šalies mokykloje nuosekliai pritaikant mokymosi turinį,
mokymosi procesą ir mokymosi aplinką bei priemones? Kiek pati mokykla yra pasirengusi keisti
nusistovėjusią tvarką ir labiau išplėtoti kūrybos procesą klasėje?
 Visi mokymosi proceso dalyviai sutaria dėl to, kas laikoma „vaiko kūrybiškumu“, apimant
vaizduotės, tikslingos veiklos, originalumo ir vertės aspektus.
 Vaikų kūrybiškumo ugdymas yra inovatyvus metodų, turinio ir formų prasme:
o Atėjus naujai mokinių kartai pasitelkiami nauji mokymosi metodai ir formos –
pavyzdžiui, galimybė vaikams mokytis nuotoliniu būdu ar eksternu; vis svarbesnės
tampa netradicinės pamokos (pavyzdžiui, mokinys tampa mokytoju, vaizdinės
medžiagos panaudojimas); intensyviai naudojami atvirieji švietimo ištekliai; mokymosi
turinys grindžiamas problemomis ir iššūkiais; siekiama užtikrinti visų intelekto tipų (ne tik
loginio-matematinio) lavinimą; ugdymas tampa veiksmingesniu, kai vaikams
suteikiama daugiau atsakomybės; mokymesi labai dažnai eksperimentuoja tiek
mokytojas, tiek mokiniai; populiarėja patirtimi grįstas ugdymas; ugdyme vis dažniau
remiamasi socialine sąveika ir tinklaveika;
o Išorinės mokymosi aplinkos papildo ugdymą (pavyzdžiui, socialiniai ir pažintiniai
renginiai)(taip pat žr. mokymąsi už klasės ribų);
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Kūrybiškumas vis intensyviau ugdomas ne tik menuose, bet ir tiksliuosiuose, gamtos
moksluose, socialinio-emocinio ugdymo kryptyje. Meniniam ugdymui (muzikai, dailei,
teatrui, šokiams) skiriama daugiau valandų nei anksčiau;
o Doriniam ugdymui, kūno kultūrai, technologijoms skiriamas adekvatus dėmesys ir
užtikrinama įvairovė (pavyzdžiui, technologijų užsiėmimų metu suteikiant mokiniams
galimybę ne tik gaminti maistą, tačiau ir dirbti su medžiu ar metalu);
o Nevalstybinės ir valstybinės įstaigos turi vienodas sąlygos diegiant alternatyvius
kūrybiškumo ugdymo metodus ir formas ar net steigiant mokyklas;
o Mokytojai aktyviai prisideda kuriant edukacines programas muziejams, bibliotekoms ir
kitoms kultūros įstaigoms siekiant kuo tikslingesnio šių turinio;
o Užtikrinama, kad mokinys yra aktyvus dalyvis (pavyzdžiui, išmaniosios lentos
naudotojas ar problemų sprendėjas), o ne pasyvus stebėtojas (pavyzdžiui, nuolatinis
teorijos klausytojas).
Vaikų kūrybiškumo ugdymas yra inovatyvus naudojamų priemonių ir erdvių prasme:
o Technologijų (pavyzdžiui, išmaniųjų lentų) naudojimas yra tapęs įpročiu ir kasdiene
norma. Mokykloje naudojama visos arba dauguma mokymui padedančių
technologijų funkcijų. Mokytojų IKT kompetencijų ugdymas vykdomas ne iš reikalo, o
pačių mokytojų iniciatyva;
o Mokykla turi ne tik technologijas, tačiau ir pakankamas smulkias priemones
kūrybiškumui ugdyti (pavyzdžiui, popierius, pieštukai, akvarelė, lentos);
o Visos turimos mokymosi priemonės yra tikslingai (pa)naudojamos;
o Nesukuriamos prielaidos socialinei atskirčiai formuotis (pavyzdžiui, kuomet mokinys
neturi galimybės įsigyti kokios nors mokymuisi naudojamos priemonės);
o Visos mokyklos turi sveiką mokiniai priimtiną fizinę aplinką, kaip kad šiltas patalpas
žiemos metu (pasak mokytojų „kai pasikeitė patalpos, vaikai pradėjo sveikintis“);
o Mokykloje esančios erdvės visapusiškai ir inovatyviai panaudojamos mokymosi
procesui: pritaikant aplinką sprendžiamos ugdymo diferencijavimo ir personalizavimo
kliūtys; mokykla permąstoma interjero prasme; pamokos vyksta ne suoluose, o,
pavyzdžiui, susėdus ant kilimo ar mokyklos kieme; mokymasis vis dažniau vykdomas
netradicinėse mokyklos erdvėse; intensyviai naudojamos IKT priemonės; plečiamos
esamos mokyklų infrastruktūros panaudojimo ribos (pavyzdžiui, plėtojama
eksperimentavimo/ simuliacijos/ virtualios būties infrastruktūra);
o Vaikų kūrybiškumo ugdymui pasitelkiamos ir netradicinės erdvės (pavyzdžiui, įvairios
įmonės siekiant supažindinti su pasirinktomis profesijomis, lauko klasės, parkai,
pažintiniai takai, žygiai, neįprastos kultūros įstaigos), kuriose mokomasi įvairių dalykų
vienu metu (priklausomai nuo erdvės, kurioje tuo metu esama).
Skirtingi mokomieji dalykai, o taip pat formaliojo ir neformaliojo mokymosi metodai
integruojami siekiant kompleksiškai ugdyti vaikų kūrybiškumą:
o Mokytojai siekia integruoti atskirus (tačiau gretutinius) dalykus (pavyzdžiui, mokytojų
nuomone, kaip muzika ir matematika);
o Dalykų integravimas vyksta ne tik pamokose, tačiau ir kitose veiklose, pavyzdžiui,
rengiant programas (siekiant labiau vienalyčio mokymo ir mažesnio krūvio
mokytojams), vykdant kūrybinius projektus, rengiant kūrybiškumo ugdymo medžiagą;
o Integruojami ne tik mokomieji dalykai, bet ir mokymosi metodai – pavyzdžiui,
pamokose taikomos įvairios technikos, alternatyvūs ugdymo būdai ir formos,
pasiteisinę neformaliajame švietime.
Mokymosi turinys, procesas ir aplinka diferencijuojami pritaikant juos skirtingiems vaikų
kūrybiškumo ugdymo poreikiams:
o Kiekvienas mokinys – svarbus. Mokytojas dirba ne tik su vidutiniškai besimokančiais
vaikais, bet ir skiria pakankamai laiko paskatinti gabiausius ir/ ar padėti tiems
mokiniams, kuriems sunkiausiai sekasi mokytis. Mokytojui sudarytos visos sąlygos
atsižvelgti į sutrikusio intelekto, užsieniečių tėvų ar itin gabių vaikų poreikius, o taip pat
skirtingą mokinių amžių (nes mažamečių ir paauglių mokymas skiriasi);
o Mokinių skaičius klasėje ir mokytojo krūvis – optimalūs ir leidžia tinkamai diferencijuoti
mokymosi turinį, procesą ir aplinką mokiniams (ypač aktualu tokiuose dalykuose kaip
dailė, muzika ir pan., kur daug individualaus darbo ir progimnazijose, kur mokomi
paaugliai);
o
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Mokymosi diferencijavimas atsispindi ir teisės aktuose, tarkime, numatant specifinius,
o ne bendrus reikalavimus skirtingiems švietimo lygiams – pavyzdžiui, mokytojų
atestacijos nuostatuose numatant specifinius kriterijus ir rodiklius tiek ikimokyklinio, tiek
bendrojo lavinimo įstaigoms (pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo klasės retai kada gali
dalyvauti stambiose olimpiadose, palyginti su bendrojo lavinimo įstaigomis). Kitas
pavyzdys – numatomi ne tik bendrieji, bet ir švietimo pakopai specifiniai reikalavimai
mokyklų vadovams.
 Didesnė orientacija į ugdymo esmę, siekiant, kad akademinių-pažinimo kompetencijų ir
mokymosi rezultatų akcentavimas neužgožtų vaikų kūrybiškumo, charakterio ugdymo ir
ruošimo gyvenimui svarbos:
o Vyrauja mokymas, paremtas vaiko, kaip nedalomos visumos, požiūriu (angl. whole
child approach) – šalia specifinių akademinių-pažinimo kompetencijų, ne mažesnę
svarbą turi bendrosios/ socialinės-emocinės kompetencijos arba, trumpai tariant,
vaiko charakteris (pavyzdžiui, problemų sprendimas, komandinis darbas,
komunikabilumas, gebėjimas prisitaikyti, sprendimų priėmimas ar ryžtingumas).
Akademinėms-pažinimo kompetencijoms skirtas laikas mažinamas iki 50% jį skiriant
bendrųjų/ socialinių-ekonominių kompetencijų ugdymui;
o Mokymo programose vadovaujamasi aukščiau išskirtu vaiko, kaip nedalomos
visumos, požiūriu ir jos pritaikytos siekiant jas priartinti „arčiau gyvenimo“ lavinant
susijusias kompetencijas (pavyzdžiui, ugdant projektų vadybos kompetencijas);
o Mokymasis vyksta remiantis lanksčia pamokos struktūra, kur mokytojas yra laisvas
improvizuoti atsižvelgiant į mokinių poreikius ir aplinkybes;
o Į klausimą „kūryba ar kompetencijos?“ visada atsakoma „kūrybiškai įsisavinamos
kompetencijos“;
o Vyrauja mokymas(-is) orientuotas į suvokimą, o ne galutinį pažymį ar aukštesnę vietą
reitinge;
o Mokykloje mokinys ruošiamas ne egzaminams, o gyvenimui. Bent kai kuriuos
egzaminus pakeičia projektinė veikla, kuri geriau atskleidžia mokinių kompetencijas.
Alternatyviai, atsisakoma egzaminų, mokinių kompetencijų vertinimą perleidžiant
mokytojams (pavyzdžiui, mokiniai vertinami mokytojo pagal priešpaskutinių mokslo
metų mokymosi rezultatus ir elgesį).
 Dominuoja neformalus mokinių vertinimas siekiant skatinti mokinių pažinimą ir didinti jų
motyvaciją; tuo tarpu išorinis mokyklų vertinimas padeda mokytojams dirbti, yra grįstas
lanksčiais, taktiškais ir iš anksto apgalvotais metodais bei klausimais, taip išvengiant
veidmainiavimo mokytojų tarpe:
o Mokykloje dažniausiai vertinami galutiniai mokinių kūrybos rezultatai, koncentruojantis
į neformalų vertinimą, paremtą ne pažymiu, o pagyrimais, prizais ar simbolinėmis
dovanomis;
o Išorinis mokyklos vertinimas atliekamas minimaliai kišantis į pamoką, nesiekiant
nustatyti standartizuotų ir pernelyg detalių reikalavimų jos turiniui ir įgyvendinimui
(antraip išorės vertintojai nepamato tikrojo vaizdo, nes mokytojai dirba taip, kaip nori
vertintojai, o ne įprastine tvarka). Išorės vertintojai numato adekvačius laiko resursus
iškeltiems reikalavimams įgyvendinti (siekiant išvengti rizikos, kad mokymasis vykdomas
paskubomis, „paviršiumi“);
o Išorės vertintojai pieš atvažiuodami į mokyklas pasiruošia ir apgalvoja tai, ką vertins.
Vertinimo metu išorės vertintojai yra lankstūs ir taktiški, atsižvelgia į vietos kontekstą.
Išorinis mokyklų auditas padeda mokytojams ir administracijai dirbti.
Kaip sukurti sąlygas, kad kūrybiškumo ugdymas nesibaigtų ties klasės slenksčiu, bet būtų toliau
vykdomas už klasės ribų, šeimoje, laisvalaikiu, visuomeninėje veikloje?
 Vykdoma tėvų švietimo politika vaikų kūrybiškumo ugdymo srityje:
o Vaikų auklėjimas šeimoje labai reikšmingai prisideda prie kūrybiškumo ugdymo,
kuomet suformuojamas tinkamas vaikų požiūris tiek į mokymąsi bendrai, tiek savo
kūrybiškumo plėtrą. Tuo tikslu skiriamas adekvatus dėmesys tinkamam ugdymui
šeimoje propaguoti, mokymosi kultūrai šeimoje kurti per įvairias akcijas, teminius
renginius, pažintines-mokomąsias laidas žiniasklaidos priemonėse, festivalius;
o Tėvai rodo vaikams pavyzdį patys įsitraukdami į įvairias kūrybiškas veiklas. Tėvai
skatinami kuo anksčiau siųsti savo vaikus mokytis, o vaikai – kuo įdomiau mokytis.
o
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Tėvai yra aktyviai įsitraukę į mokinių ugdymo procesą ir suinteresuoti prisidėti prie tinkamo
vaiko ugdymo:
o Mokymasis mokykloje ir šeimoje yra derinamas tėvams skatinant ir visapusiškai remiant
savo vaikus mokytis;
o Mokykla yra asocijuojama ne su problema, o su pozityvia atmosfera ir tėvai kviečiami
į susitikimus ne problemoms spręsti, o maloniems pašnekesiams, kaip labiau skatinti jų
vaikų kūrybiškumą. Esant pozityviai atmosferai tėvai nebijo išsakyti savo nuomonę,
pasirodyti neidealūs ir aktyviai prisideda prie vaikų kūrybiškumo ugdymo tobulinimo.
Mokyklos kolektyvą džiugina aktyvūs tėvai. Vyrauja stiprus partnerystės ryšys tarp
mokytojų ir mokinių tėvų;
o Pažintinių laidų žiniasklaidos priemonėse, renginių, festivalių, kitų priemonių dėka
populiarus tampa požiūris, kad tėvai turi prisiimti dalį atsakomybės už savo vaikų
ugdymą mokykloje. Tokiu būdu tėvai aktyviai įsitraukia į kūrybiškumo ugdymą
mokykloje (pavyzdžiui, per kūrybines partnerystes, savanoryste grįstas veiklas).
Mokyklose vyksta užsiėmimai, kurių metu mokosi mokiniai, jų tėvai ir mokytojai;
Suteikiamos palankios galimybės mokytis už klasės ribų esančiose tradicinėse ir netradicinėse
erdvėse:
o Reikalavimai mokinių žygiams ar kitoms išvykoms už mokyklos ribų (pavyzdžiui, saugaus
elgesio instruktažai, reikalavimai lydinčiojo personalo kvalifikacijai) yra protingi ir
sudaro palankias sąlygas mokytojams ir mokyklos bendruomenei dažnai organizuoti
tokias išvykas. Pavyzdžiui, egzistuoja galimybė apjungti dvi pamokas ilgesnės trukmės
išvykai į biblioteką ar muziejų;
o Muziejuose ir kitose kultūros įstaigose dirba kvalifikuotas personalas, kuris moka
tinkamai elgtis su vaikais ir, esant reikalui, pagelbėja mokytojams šiuos prižiūrint;
o Muziejai ir kitos kultūros įstaigos dirba lankytojams palankiu laiku – pavyzdžiui, vieną ar
daugiau dienų per savaitę dirba ilgiau nei įprastai.
Į vaikų kūrybiškumo ugdymą intensyviai įtraukiama visuomenė:
o Mokykla kaip bendruomenės namai išnaudoja kiekvieno bendruomenės nario
potencialą. Sudaromos galimybės į vaikų kūrybiškumo ugdymą įsitraukti ne tik
mokytojams, bet ir įvairioms kūrybiškoms asmenybėms – kūrėjams-praktikams, įmonių
atstovams (šiems siekiant supažindinti su atitinkamomis profesijomis), kultūros įstaigų
atstovams, nevyriausybinėms organizacijoms, verslininkams (pavyzdžiui, žaidimų
kūrėjams ar socialinio verslo iniciatyvų kūrėjams). Mokytojai yra laisvi pasitelkti šias ar
kitas asmenų grupes mokymuisi;
o Žiniasklaidos ir kitomis priemonėmis visuomenėje propaguojama teigiama nuostata
vaikų kūrybiškumo ir mokymosi inovacijų klausimais, skatinama visuomenės pagarba
mokytojo darbui ir profesijai;
o Mokykla veikia kaip daugiafunkcinis centras ir kartų dermės vieta, pritraukianti
emigravusius mokytojus ar vyresnius, į pensiją išėjusius asmenis, kuriems siūlomos
galimybės perduoti savo patirtį ir žinias mokymui(si) tobulinti.
Kiekvienam yra prieinamas kokybiškas kūrybiškumo konsultavimas ir orientavimas, padedantis
atrasti asmeninius talentus ir kurti kultūrinę bei ekonominę vertę visuomenei. Konsultavimą ir
orientavimą sustiprina pasitelkiamos intelektualios mokymosi globos sistemos, kompetencijų
valdymo sprendimai, virtualūs asmeniniai mokymosi asistentai ir kompetencijų vertinimo esprendimai;
Neformaliojo švietimo užsiėmimai yra kasdienė visų vaikų veikla ar tai būtų mokykloje, ar už
jos ribų. Kiekvienas mokinys randa sau tinkamą užklasinę veiklą savo ar kitoje gretimoje
mokykloje, ar nevalstybinėje įstaigoje. Tam valstybė suteikia adekvatų finansavimą ir
paskatas.
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PRIEDAS 3 – REGIONINIŲ PRISTATYMŲ SKAIDRĖS
Pristatymo skaidrių elektroninė versija PowerPoint formatu pridedama čia:

Microsoft PowerPoint
97-2003 Presentation

Žemiau pateikiamos atskiros pristatymo skaidrės (kaip paveikslėliai):
1 skaidrė:
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2 skaidrė:

3 skaidrė:
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4 skaidrė:

5 skaidrė:
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6 skaidrė:

7 skaidrė:
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8 skaidrė:

9 skaidrė:
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10 skaidrė:

11 skaidrė:
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PRIEDAS 4 – PASIŪLYMAI PAŽANGOS DARBAMS
Remiantis regioniniuose renginiuose, skirtuose vaikų kūrybiškumo ugdymui aptarti, surinktomis
įžvalgomis prioriteto tvarka teikiami šie pasiūlymai pažangos darbams:
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pasiūlymas pažangos darbams
Mažinti akademinėms-pažinimo kompetencijoms skirto laiko dalį šalies bendrojo lavinimo įstaigose,
jį skiriant bendrųjų/ socialinių-ekonominių kompetencijų, prisidedančių prie vaiko kūrybiškumo,
ugdymui. Procentinė dalis, kuria mažinamas akademinėms-pažinimo kompetencijoms skirtas
laikas, mokytojų nuomone gali siekti iki 50%. Be to, siekiant geriau ugdyti bendrąsias/ socialinesekonomines kompetencijas, pedagogus rengiančiuose aukštosiose mokyklose pasiūlyti modernias
programas ir įrankius (tiek mokymosi turinio ir proceso, tiek mokymosi aplinkos ir priemonių
inovacijos) šio tipo vaikų ugdymui plėtoti, inovacijoms švietime diegti ir vaikų kūrybiškumui lavinti.
Tokiu būdu bus pereinama prie vaikų kūrybiškumo ugdymo, paremto vaiko, kaip nedalomos
visumos, požiūriu (angl. whole child approach).
Tobulinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, tai yra sudaryti palankias sąlygas: (1) mokytojui
kelti savo kvalifikaciją (pavyzdžiui, gauti tikslingas kvalifikacijos tobulinimo programas, sudalyvauti
seminaruose darbo metu, pasiekti nutolusį rajono švietimo centrą); (2) mokytojams (ypač
vyresniems) aktyviai įsitraukti į mentorystės, ugdomojo vadovavimo ir panašias programas, kuriose
vyresni mokytojai ugdo jaunesnių mokytojų (ir atvirkščiai) kompetencijas perduodami savo patirtį
ir žinias; ir (3) vykdyti pakartotinį mokytojo kvalifikacijos patikrinimą (net ir mokytojamsmetodininkams ar mokytojams-ekspertams), kurio metu mokytojas pasitikrintų savo turimą patirtį ir
žinias.
Sukurti nepriekaištingą finansinio ir nefinansinio mokytojų skatinimo sistemą: finansinio skatinimo
sistema raginti mokytojus diegti inovacijas ugdant vaikų kūrybiškumą (pavyzdžiui, sudaryti itin
palankias sąlygas jiems dalyvauti reikšminguose projektuose); nefinansinio mokytojų skatinimo
sistema galėtų apimti dažnas padėkas mokytojams už atliktus darbus, palankų valstybės
pareigūnų požiūrį, pozityvią atmosferą kolektyve labiau grįstą pagyromis nei pastabomis.
Mokyklose sudaryti galimybes, kad kiekviena klasė galėtų turėti pastovią auklėtoją, turinčią
adekvačius laiko ir finansinius resursus savo klasei(-ėms) nuosekliai prižiūrėti visą asmens mokymosi
atitinkamoje švietimo pakopoje laikotarpį. Alternatyviai, sudaryti sąlygas mokyklose įdarbinti
papildomus mokytojus pagalbininkus, padedančius mokytojams sutvarkyti reikiamus dokumentus,
organizuoti renginius, spręsti vaikų socialines, psichologines problemas. Vietovėse, kur trūksta
mokytojų, sudaryti sąlygas mokytojams nespecialistams likti dirbti švietimo įstaigose.
Per pavienius projektus ir sistemines priemones įgyvendinant nuolatines parodas, konkursus,
olimpiadas, saviugdos klubus ar kitas panašias iniciatyvas skatinti mokytojų ir mokyklos
administracijos bendradarbiavimui palankią atmosferą, stimuliuoti bendradarbiavimą tarp
mokyklų ir bendradarbiavimą su mokyklų bendruomene siekiant kuo efektyvesnio vaikų
kūrybiškumo ugdymo šalyje. Mokyklą formuoti kaip daugiafunkcinį centrą ir kartų dermės vietą.
Įtraukiant visuomenę, sudaryti galimybes į vaikų kūrybiškumo ugdymą įsitraukti ne tik mokytojams,
bet ir kūrybiškoms asmenybėms – kūrėjams-praktikams, įmonių atstovams, kultūros įstaigų
atstovams, nevyriausybinėms organizacijoms, verslininkams (pavyzdžiui, žaidimų kūrėjams ar
socialinio verslo iniciatyvų kūrėjams).
Priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui skirti ne mažesnį dėmesį nei kitoms švietimo
pakopoms. Priešmokykliniame ir ikimokykliniame ugdyme įgyvendinti daug pilotinių projektų, skirtų
efektyvioms vaikų kūrybiškumo ugdymo strategijoms plėtoti. Šio tipo ugdymą vieningai įgyvendinti
visoje šalies teritorijoje, skiriant adekvatų dėmesį vaikų, esančių kaimo vietovėse, bendrųjų
gebėjimų ugdymui.
Įgyvendinti sistemingą tėvų švietimo politiką, skirtą vaikų kūrybiškumo ugdymui skatinti. Pavyzdžiui,
skirti adekvatų dėmesį tinkamam ugdymui šeimoje propaguoti, mokymosi kultūrai šeimoje kurti per
įvairias akcijas, teminius renginius, pažintines-mokomąsias laidas žiniasklaidos priemonėse,
festivalius.
Mokyklos vadovui ir mokyklos bendruomenei pastoviai nesutariant kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą,
suteikti įrankius mokyklos bendruomenei, leidžiančius pakeisti mokyklos vadovą remiantis aiškiai
pagrįstomis priežastimis.
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