
Kūrybiškumo ugdymas 



• Vaizduotė svarbiau už  žinias. Logika 
nuves tave nuo A iki B. Vaizduotė -
visur. 

• A.Einšteinas

Vaizduotė yra svarbiau nei žinios. 

Nes žinios apsiriboja tik tuo, ką mes 
žinome ir suprantame, o vaizduotė 
apima visą pasaulį  ir visa kas tik 
jame kada nors  nors bus, ką tik 
žmogaus protas įstengs pažinti ir 
suprasti. 

A.Einšteinas



Kas yra kūrybiškumas?

• Oksfordo anglų kalbos žodynas:

• Vaizduotės ar originalių idėjų panaudojimas kuriant ką nors; 
išradingumas.

• Kūrybiškumas yra naujas būdas pažvelgti į esamas problemas, 
pamatyti naujas galimybes ir tyrinėti kylančias technologijas 
(Schlesinger, 2007).



Kūrybiškumo ugdymas

• Ar mokiniai reguliariai demonstruoja ir ugdo savo kūrybiškumą 
būdami klasėje? 

• Ar esate susijęs su savo, kaip mokytojo, kūrybiškumu?



Ar kūrybinės klasės atrodo kitaip?





Savo klasėje naudokite daugiau spalvų, 
kūrybiškumo ir aistros

• Padarykite klasėje vietos vizualiam apmąstymui.



Savo klasėje naudokite daugiau spalvų, 
kūrybiškumo ir aistros

• Integruokite daugiau praktinio 
mokymosi;

• Anglų kalba: išmokę rašyti el. 
laišką, susisiekite su kitais 
studentais iš viso pasaulio, kad 
galėtumėte keistis el. laiškais.

• Matematika: mokantis apskaičiuoti 
greitį reikia paprašyti mokinių 
padaryti popierinius lėktuvus ir 
apskaičiuoti jų greitį.



Pateikite netradicinio ugdymo(si) medžiagą

• Viešasis kalbėjimas (TED pokalbiai)

• Novatoriški pamokų planai

• Tinklalaidės (laidos)

• Socialiniai tinklai

• IKT



Naudokite diskusijos metodą pamokose

• diskusijos gali suteikti 
mokiniams galimybę 
išreikšti naujas idėjas ir 
išsakyti savo nuomonę.

Yra keletas kitų priežasčių, kodėl 
diskusija gali būti naši:
• priverčia mokinius kritiškiau 

galvoti apie mokymosi
medžiagą;

• padeda išmokti įsiklausyti į 
kitų mokinių nuomonę ir 
kritiškai mąstyti apie jų 
mokymosi indėlį ir idėjas;

• suteikia jiems galimybę kelti 
iššūkius vienas kitam ir 
įgyvendinti vienas kito idėjas.



• Erdvės skirtos ugdymuisi bendradarbiaujant padės 
mokiniams suprasti, kad jie yra žinių bendrakūrėjai, o ne 
mokytojų pildomi indai.

• Be hierarchinių sėdimųjų vietų priekyje ir gale, kiekviena 
vieta yra geriausia klasėje, o mokiniai visada yra ugdymo 
proceso centre.



Savo klasėje naudokite daugiau spalvų, 
kūrybiškumo ir aistros

• Naudokite daugiau spalvų!
• Spalvos klasėje turi būti ne tik 

pradinėje mokykloje. 
• Iššūkis naudoti spalvas kūrybiškai ir 

netradiciškai, pavyzdžiui, 
eksponuodami įkvėpimo plakatus ar 
kurdami teminius „nuotaikos“ 
kampus.

• Spalvos gali būti puiki priemonė, 
padedanti mokiniams įsisavinti 
informaciją ir mokytis naujo turinio.





• Skirdami užduotis neapsiribokite tik vienu formatu.

• Jei studentams leidžiama pasirinktiatliekamos užduoties formatą, juos 
įgalinsite užduotį atlikti mėgiamiausiu būdu ir todėl ugdysite jų 
kūrybiškumą.



Savo klasėje naudokite daugiau spalvų, 
kūrybiškumo ir aistros

• Įtraukite humorą į savo pamokas.

• Remkitės popkultūrines aliuzijas, vartokite 
kalanbūrai (žodžių žaismas) bei aktualių 
anekdotų, linksmų istorijų, kurie ugdymo 
procesui suteiks lengvumo.

• Skyryba gali išgelbėti gyvybę

• Petriukas klausia:

– Mokytoja, ar Ramusis vandenynas 
visada ramus?

– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, 
– nepatenkinta mokytoja.

– Galiu. Tada pasakykit, nuo ko numirė 
Negyvoji jūra?

Jei galvosi atvirai, gali iškristi smegenys.



Apdovanojimai ir pripažinimas yra pagrindiniai 
motyvavimo principai

• Leiskite mokiniams patirti sėkmę.

• Pripažinimas, kad pasiekimai yra svarbi kūrybinio mokymosi proceso 
dalis. 

• Apdovanojimas už pasiekimus vizualiai matomu būdu jūsų klasėje 
skatina mokinius sėkmingai toliau ugdytis bei suteikia  pasididžiavimo 
pasiekimais pojūtį. 



Tikslų išsikėlimas

• Kurkite tikslus naudodamiesi 
tvarkaraščiais

• Mokinius galima motyvuoti 
išmokius juos išsikelti tikslus. 
Tikslai gali būti keliami visam 
projektui ar trumpesniam laikui, 
bet visada turi būti realiai 
pasiekiami. Jeigu mokiniams 
pateiksime aiškią viziją, ko jie 
turi išmokti, jie bus linkę labiau 
ieškoti kūrybiškų sprendimų, 
kaip tai pasiekti.



Prisekite motyvacinius plakatus klasėje.

Savo klasėje naudokite įkvėpimo citatas ir plakatus. Tai puikus būdas 
paskatinti mokinius išnaudoti savo kūrybinį potencialą.



• Pratimai bendradarbiavimo įgūdžiams 
ugdytis formavimo pratimai

• Svarbiausias komandos formavimo 
pratimų dalykas yra tai, kad nėra teisingų 
ar neteisingų atsakymų. Yra  tik nuorodos 
bei strategijos. Bendradarbiavimo 
žaidimai leidžia studentams moko dirbti 
drauge siekiant bendrų sprendimų, kurie 
būtu paremti kūrybišku mąstymu, 
bendravimu ir bendradarbiavimu.

• Proceso metu studentai užmezga 
geresnius santykius su kitais komandos 
nariais, susidurdami su sunkumais, 
nesėkmėmis ir galiausiai rasdami 
problemos sprendimo būdą.



Pasinaudokite struktūriniu mąstymu

Tai leidžia studentams išskaidyti sudėtingas problemas, remiantis įvairiais etapais.

Pabandykite į bet kurį projektą ar užduotį įtraukti dizaino mąstymą. Būtu svarbu atlikti 
refleksiją , kokie iššūkiai, sunkumai. Kokiame etape jie pasiekė daugiausiai



• Integruokime skirtingų kultūrų aspektus.

• Ugdyti mokinių gebėjimus įvertinti įvairias perspektyvas, kurios įgalina 
jų netradicinį mąstymą (outside the box).

• Studentų gebėjimo atsižvelgti į įvairias perspektyvas ugdymas yra 
svarbi mąstymo už langelio dalis.



• Įtraukite puikiai besimokančius mokinius į mokymo procesą.

• Kūrybiškumo suteikimas per lyderystę yra nepaprastai efektyvi 
mokymosi strategija. Mokiniai, kurie puikiai suprato pamokos turinį ir 
mokina bendraamžius , turi pergalvoti, kaip tą turinį perteikti savo 
draugams. O tai taip pat reikalauja daug kūrybiškumo.



Suteikite Iššūkių pažengusiems mokiniams, skirdami papildomų užduočių 
(projektų.)

• Leidimas pažengusiems studentams dalyvauti kūrybingesniuose pratęsimo 
projektuose padeda jiems:

• Sužinokite greičiau.

• Lengviau pasirengę surasti problemas, jas  spręsti ar kaip kitaip veikti užuot 
pasyviai stebėjus situaciją. 

• Operuoti abstrakčiomis idėjomis bei ieškoti tarp jų egzistuojančių sudėtingesnių 
sąsajų. 

• Papildomos užduotys yra atviresnės nei įprastos užduotys, tai reiškia, kad 
užduotis turi tikslą, tačiau reikalauja, kad mokinys kūrybiškai ir kritiškai mąstytų, 
norėdamas šį tikslą pasiekti.



• Švęskite pergales ceremonijomis

• Suteikite progą mokiniams pasidžiaugti savo pasiekimais, jie paskatins 
ateityje mokytis griežčiau. Užuot naudodami tik žodinius paskatinimus
ar apdovanojimo. Visi kiti būdai apart tų tradicinių.



Aiškiai išmokykite kūrybinių įgūdžių

• Anot P.Collardo, „kūrybiniai įgūdžiai nėra susiję tik su geromis 
idėjomis, tai yra su įgūdžiais reikia  įgyvendinti geras idėjas.“ Jis siūlo, 
kad kūrybiniai įgūdžiai turėtų apimti 5 pagrindines sritis:

• Vaizduotė

• Disciplina ir paties motyvacija.

• Atsparumas. Gebėjimas atsitiesti nesėkmės situacija.

• Bendradarbiavimas

• Atsakomybės suteikimas mokiniams, kad jie galėtų įgyvendinti savus 
sumanymus.



NEPAMIRŠKITE...

• Visų pirma ugdytis savo pačių kūrybiškumo!



XXI amžiaus mokytojas

Albertas Einšteinas yra sakęs: 
“Kiekvienas yra genijus. 
Tačiau, jei spręstume apie žuvį 
pagal jos gebėjimą įlipti į 
medį, jai tektų visą gyvenimą 
tikėti, kad yra kvaila.”

Mūsų, mokytojų, pareiga yra 
suprasti, jog mokiniai yra 
skirtingi, o todėl skiriasi ir jų 
ugdymosi būdai.



XXI amžiaus mokytojas

• - Idealus mokytojas mokinius 

• palydi, jų per prievartą netempdamas paskui;

• skatina juos judėti į priekį, neslopindamas jų rodomos iniciatyvos; 

• nurodo kelią, užuot stengęsis mokinius nuvesti į vietą.



bendrovė „Samsung Electronics Baltics“ ir el. dienynas TAMO 
atliko apklausą



XXI a. mokytojo savybės: 
• XXI a. būtini gebėjimai: 

• - bendravimas (komunikacija), 

• - kritinis mąstymas ir kūrybiškas problemų 
sprendimas, 

• - bendradarbiavimas, 

• - kūrybiškumas, 

• - charakterio ugdymasis, 

• - pilietiškumas

- laiką pralenkiantis mąstymas, 

- mokymasis visą gyvenimą, 

- netradicinis ugdymo 
organizavimas, 

- mokinys dėmesio centre, 

- aktyviai įsitraukiantis į veiklas, 

- bendradarbiaujantis, 

- jaučia aktualijų pulsą, 

- bendraujantis



Ugdymosi stiliai: 

• Neuromokslininkė dr. Urtė Neniškytė
pažymi, kad žmonių technologinė aplinka 
šiuo metu vystosi gerokai greičiau nei jų 
smegenys.

• Vienas mitas – įsitikinimas, kad 
kiekvienam asmeniui geriausiai tinka tam 
tikras vienas mokymosi stilius: vizualinis, 
kinestetinis ar audialinis. 

• Naujausi tyrimai rodo, kad mokymo 
medžiagos diferenciavimas pagal 
skirtingus tipus nepadeda pasiekti 
geresnių mokymosi rezultatų.

• Neva efektyviausią mokymosi stilių 
paprastai renkasi pats mokinys, tačiau šis 
subjektyvus vertinimas daugeliu atveju 
yra grįstas ne stiliaus efektyvumu, o 
patogumu. Kitaip tariant, jei pačiam 
žmogui atrodo, kad geriausiai informaciją 
jis įsisavina per vaizdus, tai dar nebūtinai 
reiškia, kad taip yra iš tikrųjų. Priešingai, 
daugiausiai informacijos įsisavinama ją 
gaunant įvairiais būdais.

- regimąją atmintį turintys 
mokiniai, 

- girdimąją atmintį turintys 
mokiniai, 

- fiziniu kontaktu ar kinestetine
patirtimi ugdymąsi grindžiantys 
mokiniai, 

- loginiu-matematiniu mąstymu 
ugdymąsi grindžiantys mokinai






