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2012 - 2014 m. „Kūrybinių partnerysčių modeliu
pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimas“

2014 m. „Kūrėjų ir mokytojų partnerystės
transformuojant udymą tyrimas“



ANKSTESNI TYRIMAI

„Kūrybinių partnerysčių” praktika didina mokinių
savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, padeda
atsiskleisti tiems mokiniams, kurie anksčiau neturėjo
galimybių, ženkliai prisideda prie vaiko ir mokytojo
emocinės gerovės, padeda vaikams įsitraukti į
mokymąsi, suprasti jo prasmę, mažina psichologinį
atstumą tarp mokytojų ir vaikų, o tai ilgainiui padeda
mokytojams kurti kokybišką, visus vaikus įtraukiantį
mokymosi procesą.



TYRIMO IDĖJA

Noras tęsti tyrimus ir gilintis, kaip KP ir kūrėjai gali
prisidėti prie sisteminių Lietuvos švietimo problemų

sprendimo



TYRIMO KLAUSIMAS

Koks yra kūrėjų vaidmuo adaptaciniu laikotarpiu 5-je ir
9-je klasėje („lūžio taškuose“) sprendžiant ugdymo

proceso problemas?



Kokybinis taikomasis tyrimas

Kokybinis taikomasis tyrimas – atvejų studija. Duomenims
surinkti buvo naudojamos diskusijų grupės, individualių
interviu ir sociometrinės anketos metodai.

Tokio pobūdžio tyrimais siekiama apibūdinti,
interpretuoti ir paaiškinti, kaip žmonės gyvendami ir
veikdami tam tikroje grupėje, organizacijoje ar
bendruomenėje kaupia patirtį, suvokia save, aplinką,
tarpusavio santykius.

TYRIMO DIZAINAS



Kokybinis taikomasis tyrimas

Tyrimo dalyviai: kūrėjai, mokytojai ir moksleiviai iš
trijųVilniaus miesto mokyklų.

3 atvejai à 2 mokytojai à 2 kūrėjai à 7-9 moksleiviai
à ~30 moksleivių

TYRIMO DIZAINAS



TYRIMO ĮŽVALGOS

• Adaptacinio laikotarpio išskirtinumas ir
problemų sprendimo ypatumai

• Kūrėjų vaidmens svarba

• „Kūrybinių partnerysčių“ programos ir
kūrėjų kuriamas pokytis



Adaptacinio laikotarpio išskirtinumas ir
problemų sprendimo ypatumai

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Lūžio taškai“ ugdymo sistemoje: kaip juose
jaučiasi penktokai ir devintokai?

Vienatvė, sumišimas, santykio ir savo vaidmens
klasėje ieškojimas

“Mes pasimetę, aš pasimetęs žiauriai jaučiausi, atskyrė nuo mano praeitos
klasės maždaug ką daryti ką daryti, nes aš vienas. Maždaug visi iš vienos jie
mokyklos kaip ir turėjo draugą, o aš tai vienas su kuo bendrauju, kai visi
užsiėmę, kaip ir turi su kuo bendrauti. O aš pasimetęs, kalba kalba prie ko
prieiti aš pasimetęs gal prie mergaičių, gal prie berniukų, toks nejaukiai
jaučiausi.”(IaMFG)

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Lūžio taškai“ ugdymo sistemoje: kaip juose
jaučiasi penktokai ir devintokai?

• Moksleivių tarpusavio santykių kūrimas ir
transformacija

• Pirmiausia svarbu išmokti gyventi ir išlikti
• Moksleiviai matomi kaip vaikai, jų problemos

vaikiškos
• Tokius pačius jausmus išgyvena tiek penktokas, tiek

devintokas

TYRIMO ĮŽVALGOS



Citata apie devintokus:
“Jie iš vis nemoka dirbti grupėje, jie pradeda tarpusavyje kuris ar geresnis
svarbesnis, linksmesnis, nu ne ginčytis, bet įrodinėti, o ne kartu ieškot
sprendimų.” (IIIaMII)

Citata apie penktokus:
“Antras dalykas, kas man labai penktokuose, jie nuo pradinių klasių pripratę,
jie kaip ir kovojasi savo valdžią, kas čia nu gal aš geresnė klasėje, ieško
lyderio pozicijos, bet kartu jie labai vaikiški, dar skundžia vienas kitą, dar
tokie nu kaip sakau viščiukai jau išsiperėję, bet dar tokie.” (IIaMII)

TYRIMO ĮŽVALGOS



Mokytojai vengia spręsti problemas

„Mokytojos šnekėjo, kad problemos yra jų kasdienybė
jų visiška, krūvos problemų, nuolat, po dešimt per
dieną. Tai toks įdomus dalykas man buvo, kad po to, kai
pasakojo apie sprendimus, tai toks įspūdis susidarė, kad
jos bando kažkaip žiauriai greitu ir ekonomiškai
efektyviu būdu susitvarkyti su jomis, kuo įmanoma
greitesniu būdu.“ (KFG)

TYRIMO ĮŽVALGOS

Probleminių situacijų analizė iš mokytojų
perspektyvos



• Problemų sprendimo procesas varginantis ir
emociškai sudėtingas

• Problemų sprendimo būdai: remiantis problemų
sprendimų aprašu ir besimokant iš patirties

TYRIMO ĮŽVALGOS

Probleminių situacijų analizė iš mokytojų
perspektyvos



Kūrėjų vaidmens svarba

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai tarsi veidrodžiai: atspindi elgesį, situacijas
ir svarbiausia skatina refleksiją

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Mokytojoms tai visą laiką buvau atsakingas už tą refleksiją po pamokos,
atsisėdam ir pašnekam, kaip viskas vyko nepavyko, (...), tai buvau tas
veidrodėlis, atsakingas už dirstelėjimą, kas čia įvyko visom prasmėm.“ (KFG)

“Ji taip su knyga trenkė ir tylos.. aš tik wowo, kas čia, aš taip porą kartų
subtiliai, nu įdomu kaip įtraukti nenurodant, bet paklausiant arba koks
mokytojo vaidmuo.. nu jo.. aš taip jau žinai nurodinėjant.. ji tarsi save pamatė,
gal netaip ryškiai.” (KFG)

„Kiekvieną užduotį apibendrindavo, kas, ir man atrodo, šitą akcentavom per
refleksiją, kas labai patiko, ne tai, kad darytume dėl to, kad reikia kažką daryti,
bet – kas iš to. Gerai, jūs čia tą ir tą pasakėte, tai kur tai panaudosite ir ką čia
skatino šita užduotis, kiekvienos užduoties refleksija – tas buvo geriausia.“
(IIaMII)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai padeda sulėtėti, apmąstyti, kas pavyko ir kas ne,
stabdo inerciją, kad nebūtų automatiškų sprendimų,
tačiau sustotų ir apmąstytų prieš veiksmą / pamokos
planavimą / problemos sprendimą.

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Aš galvoju, kad mano atveju, kad gal mokytojai problemų kontekste pradėjo
gal daugiau duomenų naudoti, medžiagos daugiau prieš priimant sprendimą.
Tarkim, kažkokių požymių matėsi planuojant pamokas ir panašiai, kad kažką
galvoja, kas įvyko praėjusioje pamokoje, nes mes aptarėme, kas vyko, kas
pavyko ir kas nepavyko. Ką galime nešti į kitą pamoką, ko vengti, tarsi
požymiai buvo, kad planuojant pamokas, kas pavyko, tas kažkaip nešama, kas
nepavyko, to vengiama. Tai tarsi pradėjo paisyti, kaip ir refleksijos poveikis,
jei reflektuoja savo kaip mokytojos darbą, ką ji darė, kaip pamoka vyko, ir
gauna kažkokių duomenų, tai ji juos bent jau kažkiek panaudoja.“ (KFG)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai yra tarpininkai tarp problemos ir jos
išsprendimo

Kūrėjai pasiūlo būdą, kaip spręsti problemas, yra trasi
tarpininkas tarp problemos ir jos sprendimo, siekiant
kad mokytojai taptų sąmoningesni apie aplinką ir
empatiškesni ieškant sprendimo variantų.

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Labai džiaugėsi kūrėjo buvimu, nes, sakė, kad šitas projektas yra vienas ir
vos ne vienas, kai šiaip visi ateina, jei yra problema ar kažką tais, ten tėvai, iš
institucijų, ir visi sako, ką daryti, ir nebūtinai tai veikia, o čia, kai ateina
kažkoks žmogus ir realiai dirba, ne nurodinėja, bet realiai dirba su kažkokia
problema. Tai darbas ir yra bandymas, ir, žinai, sako, ir nėra tokios pagalbos
iš kitur, nes visi yra labai greiti su tais sprendimais, net mes ir darėme, buvo
viena mokytojos problema, mes padarėme atvejo analizę, padarėme kitą
žingsnį, prisiėmėme skirtingus vaidmenis ir jie patys pastebėjo, kaip jiems yra
lengva būti pašaliečiais, nes iškart nori pasiūlymus teikti, žinai, kad ir ta
problema – yra problema ir iškart yra sprendimas, o to viduriuko niekad
neatsiranda, ir kažkaip atėjo tas supratimas, kad reikėtų tą viduriuką
pagilinti.“ (KFG)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai sukuria erdvę eksperimentavimui ir
mokymuisi

Kūrėjai įteisindami klydimą kaip normalų reiškinį
suteikė administracijai ir mokytojams pasitikėjimo
savimi ir saugumo jausmą.

„Direktorius paminėjo, kad buvo įdomu, ypač, kad kūrėjas klydimo
faktorių atnešė, kad galima klysti, kas mokykloje, na, to negali būti, nes
mokytojas viską visada turi žinoti ir jis turi ateiti su atsakymais ir kad
galima imti ir suklysti, ir nebijoti, ir ieškoti, kažkaip tai jiems, kaip ir
kitiems mokytojams, tokio pasitikėjimo, saugumo atnešė, kad viskas su
manimi OK, jei aš nemoku ir visko nežinau iškart.“ (KFG)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjas ugdo moksleivių sąmoningumą

“Susipažinti su taisyklėmis, sunkoka buvo. Kad vienas kalba, o kiti klauso, kad
nebėgioti, va tokios aišku visiems žinomos, bet vis tiek kažkaip. Kažkaip niekas
jų neaptarinėdavo, jų nebūdavo ten, kad yra viskas gauni pastabą, bet niekas
nežiūri, kad kodėl bėgioji ar dar kažką darai, o dabar kūrėjas ir paaiškina,
kodėl nebėgioti ar dar kažką daryti. Nu paaiškina, kodėl taip negalima. Ta
prasme mes anksčiau nežinodavom, kodėl pvz nenešioti uniformų, taigi koks
skirtumas, ateini nenešioji ar nešioji, o dabar žinom, kad uniforma tu sakykim
ateini iš kitos mokyklos tai pagalvos, kad šitoj mokykloj, jei be uniformos tavęs
neatskirs tiesiog, arba bent ženkliuką turėti. Nu rodyti pagarbą mokyklai ir
vsio.” (IaMFG)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai ugdo kūrybiškąmąstymą, skatindami
bendradarbiavimą

„Mokytojų klubo“ veikloje darbas apimdavo platesnį
kontekstą, sprendžiant problemą įtraukti ne tik tie
mokytojai, kurie yra susiję su sprendžiama problema,
bet ir kiti mokytojai. Tokiu būdu kūrėjai skatino
mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, pabrėždami,
kad ir dirbant su moksleiviais bendradarbiavimas yra
svarbus elementas siekiant ugdyti kūrybiškumą.

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai ugdo kūrybiškąmąstymą, skatindami
bendradarbiavimą

Aiškiai juntama ir moksleivių įvardijama
bendradarbiavimo vertė. Jie džiaugiasi, kad
komandinės užduotys padėjo labiau pažinti
bendraklasius. Moksleiviai patyrė ir suvokė, kad
komandinis darbas nėra lengvas, reikia pasiskirstyti
užduotimis, vaidmenimis ir sutarti, kuris komandos
narys kokį darbą darys.

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai ugdo kūrybiškąmąstymą, skatindami
bendradarbiavimą

„Tai tas pats, mano nuomone, tiesiog padėjo komandinis darbas ir taip
atlikdavome jį labai nuoširdžiai, nes visi įdėdavo tam tikrų savo pastangų ir
vis tiek kartu per tą lavą ėjome, ir dar ten kitus užsiėmimus darėme su
komandiniais, ir tie patys vaidinimai, nes reikėdavo kartais vaidinti, nes
būdavo duodamos temos ir reikėdavo parodyti ar atlikti užduotį, tai tiesiog
taip leisdavo labiau pažinti bendraklasius per komandinius darbus ir tiesiog,
kaip ir sakė, rasti panašumų. Vis tiek sukurti tą vaidinimą nėra taip lengva ir
taip pasiskirstyti vaidmenimis, kad ir tas, ir tas sutiktų, tai čia irgi reikia turėti
valios, nežinau, kaip pasakyti.” (IIIaMFG)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Jaučiamas išorinio žmogaus poreikis, norint pokyčio
klasėje

“Gale projekto pats direktorius sako, kad yra tiek daug
metodologijos ir panašiai, bet mums yra problema su
taikymu, kad nėra, reikia pripažino, kad reikia išorinio
žmogaus, kuris padėtų jiems taikyti.” (KFG)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Kūrėjai kuria lygiavertį bendravimą

„Vaikiškas toks. Jo, mėgsta ir pajuokauja, ir įdomiau iš
karto būna. Ir atėjęs pasisveikina. Ne taip kaip „labas
rytas“, jo, jis ateina ir taip su visais (ranką spaudžia).
Man labai patiko, kad jis ne taip, kad kaip klasėje visi
dirba ar patildo, bet tas pats kaip namie – gali laisvai
šnekėti. Tik nešūkauti.“ (IaMFG)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



Subtilus vaidmuo: mokytojams – autoritetas, o 
moksleiviams – mokytojo pagalbininkas

„Aš manau, kad vaikams turėjo poveikio, laisvės, bendravimas,
meniškas požiūris, kad pati asmenybė yra kitokia negu mokytojai, nes
mokytojai yra griežti, susikaupę, rimti, reiklūs, nes kitaip tos masės
nesuvaldysi, o čia ateina vėjas laisvas, kuris kartu padeda žaisti, daro
užduotis, paaiškina kaip mokytojas pagalbininkas pamokoje, jie
nežinojo, kad jis mano mokytojas yra, mane moko, kaip juos ugdyti, jie
matė jį kaip mano antrininką ir mokytoju net vadindavo, kuris
žaismingiau, su kuriuo galima draugiškai kažką.“ (IaMII)

Kūrėjų vaidmuo

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Kūrybinių partnerysčių“ programos ir
kūrėjų kuriamas pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Moksleivio savijauta prieš ir po projekto: nuo
įtampos ir baimės prie laisvės ir nusiraminimo

Moksleiviai pažino vienas kitą ir dabar jie patiria
gerokai mažiau baimių: mažiau baisu prieiti prie
bendraklasio, mažiau baisu padaryti kažką ne taip, nes
nebijoma, jog pasirodysi ne taip, kaip iš tavęs tikimasi.

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Man labai kažkaip po to projekto kažkaip kaip ir ne
visus pažinojau, tai kažkokia įtampa ten taip, kad tik
viską gerai pasakyti ten jo, o dabar taip kažkaip
laisviau. Aš netgi neradau, kaip stovėti, kaip neatrodyti
keistai… joo. Bijodavau, o dabar gali ir nusiraminti.
Tiesiog, gal kai susipažinom, kad jau žinom, kas blogai,
kas gerai, jau žinoma, ką galima daryti ir ko negalima.”
(IaMFG)

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Moksleiviai pradėjo kitaip reaguoti, jei jų bendraklasiai pradeda
juoktis. Dabar jie gali juoktis drauge.

Moksleiviai pažino vienas kitą ir jų baimė, kad iš jų bus
pasityčiota, sumažėjo.

Projekto metu moksleiviai išmoko reikšti savo nuomonę,
pasitikėti savimi ir kitais, pradėjo gerai jaustis klasėje.

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



„Aš labai bijodavau prie lentos stovėti, nežinau kodėl,
man tiesiog būdavo kažkas tokio “tik neiti tik neiti”. O
dabar jau nebijai, nes žinai, kad niekas nesijuoks, arba
juoksis bet nepiktybiniai. Pasitikėti kitais, nebijoti
reikšti savo nuomonę, nebijoti išsitraukti maisto,
nebijoti, kad draugai juoksis. Prie lentos viskas gerai,
bet jei draugai juokiasi, man atrodo – iš karto kažkas
negerai, o dabar jie juokiasi ir visada pats pradedi
juoktis, ir visai nebaisu būna.“ (IaMFG)

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Pokytis

Greičiau įvyksta „lūžis“ 

TYRIMO ĮŽVALGOS

„Tiesiog su žmogumi rasti bendrą kalbą su tais klasiokais, su kuriais
nebendrauji tai čia buvo atrasti bendrą kalbą tada tas pats kaip ir gal labiau
pažinti tą žmogų, nes kai prasidėjo rugsėjo mėnesis mes klasė tai ten nebuvo
tokių kas tu iš kur tu kaip tu, buvo gal tokia ir baimė ir t.t. iki dabar tu jau
tiesiog geriau pažįsti klasiokus ir daugiau apie juos žinai, kaip jie, kas jie ir
t.t.“ (IIIaMFG)



Nekonkurencinis komandinis darbas skatina gerus
moksleivių tarpusavio santykius

Dviejose tyrinėjamose mokyklose pastebima, kad klasės
santykiai pasikeitė, moksleiviai tapo draugiškesni,
pradėjo vienas kitą labiau girdėti, įsiklausyti.
Moksleiviai taip pat pastebi, kad jie pasidarė atviresni
savo bendraklasiams ir pradėjo daugiau bendrauti
vieni su kitais.

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Nekonkurencinis komandinis darbas skatina gerus
moksleivių tarpusavio santykius

„Supažindinti vaikus, atrasti naujų draugų. Susipažinti
su klase, kitais žmonėmis, nes mūsų klasė pačioj metų
pradžioj iš viso visi atskirai buvo ir paskui viena kelionė
kažkaip, ir tas kūrėjas, ir kažkaip suvienijo gal. Visi
buvo, kad vienas kito nepažinojo, tik tie, kas, pavyzdžiui,
nuo darželio bendrauja ar nuo mokyklos praeitos klasės
tik tie draugavo, o kiti atsiskyrę nuo visų.“ (IaMFG)

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Nekonkurencinis komandinis darbas skatina gerus
moksleivių tarpusavio santykius

„Buvo daugiau tylos, daugiau baimės, na, kaip, baimės – tokia įtampa
vieniems tarp kitų. Klasė buvo labai susiskaldžiusi ir buvo taip, kad jei tu
bendrauji su trimis žmonėmis, tai prie ketvirto žmogaus tu neprieisi, nebent
gyvybės ar mirties klausimas, o dabar tu tiesiog nebijai prieiti, paklausti ar
paprašyti kažko, ar tiesiog padėti, viskas tapo šilčiau.” (IIIaMFG)

„Gal elementariausi pasisveikinimai, tu pradedi sveikintis su žmogumi.
Tyrėjas: „O prieš tai nesisveikindavote su visais klasiokais?“ Informantas:
„Ne, vis taip būdavo, na, kažkaip nebendrauji, tai kažkaip, tipo, nelabai...
pasakai „labas“ ir jis galvoja… „mes nebendraujame, kodėl tu man sakai
„labas“. Ir dabar taip pasisveikini ir tau labai šiltai atsako.“ (IIIaMFG)

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Nekonkurencinis komandinis darbas skatina gerus
moksleivių tarpusavio santykius

TYRIMO ĮŽVALGOS
Pokytis



Nekonkurencinis komandinis darbas skatina gerus
moksleivių tarpusavio santykius

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Pokytis neįvyksta, kai suaugusieji nereaguoja į
moksleivių tarpusavio santykių nesutarimus

„Pati problema, ką aš mačiau, kad visi vaikai matė, kad yra kivirčai, visi
bandė juos savaip spręsti, vieniems pavykdavo, kitiems ne, bet patys mokytojai
tiesiog stebėdavo, kartais galbūt net nepastebėdavo. Man trūko to įsikišimo,
kad jie mums padėtų jas spręsti, išmokytų mus, kaip spręsti tas problemas, kad
jau po to galėtume jas spręsti patys.“ (IIaMFG)

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Moksleiviai išmoko klausyti kitų ir išsakyti savo
nuomonę

Mokytoja įvardina pokyčius klasėje, projekto pabaigoje
ji pastebėjo, kad moksleiviai gerokai labiau vienas kito
išklauso ir nebekomentuoja kitiems klasiokams
kalbant. Ryškus pokytis moksleivių santykių atžvilgiu,
jie tapo draugiškesni, labiau išsako savo jausmus ir
nuomonę, priima kitų jausmus bei nuomonę
nesijuokdami.

Pokytis

TYRIMO ĮŽVALGOS



Moksleiviai išmoko klausyti kitų ir išsakyti savo
nuomonę

„Per pačius projekto užsiėmimus jau mačiau, kad jie bendrauja jau visi su
visais. Nėra taip, nu jei pačiuose pirmuose susitikimuose buvo tasai
komentavimas, pasisakymo, pradėjimas garsiai kalbėtis kitam kalbant, tai jau
galiniuose užsiėmimuose jie išmoko kartu atlikti užduotį ir pasisakyti
nekomentuojant vienas kito, išgirsti ir išlaukti. Aš nežinau, kiek jie klauso
įdėmiai, bet kad nekalbėjo ir tuo metu kai buvo galimybė išgirsti, tai taip,
manau, kad išmoko išsakyti nuomonę ir išklausyti.” (IIIaMII)
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Moksleiviai išmoko klausyti kitų ir išsakyti savo
nuomonę

Moksleiviai pastebi, kad jie pasikeitė ir nebėra tokie, kokie buvo projekto
pradžioje: jei anksčiau jie stengdavosi kiek įmanoma ilgiau tylėti, tai dabar
drąsiai išsako savo mintis ir nebijo, kad kas iš jų pasijuoks.

„Nežinau, kaip aš įsivaizduoju, pati esmė, kas pasikeitė nuo pirmų iki
paskutinių dienų, kad iš pradžių kas, kol buvo įmanoma, tol visi stengėsi tylėti,
kol būtent tavęs asmeniškai nepakviečia kalbėti, tu tiesiog tyli ir stebi, o paskui
patys labai drąsiai išsakėme savo mintis ir nebijojome, kad kažkas kitas
pasijuoks iš to.“ (IIIaMFG)
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Moksleiviai išmoko klausyti kitų ir išsakyti savo
nuomonę
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Moksleiviai išmoko klausyti kitų ir išsakyti savo
nuomonę
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Keičiasi mokytojų reakcija į problemines situacijas: 
pradedama reaguoti ramiai, ieškant kitokių –
konflikto užuomazgą mažinančių – sprendimų

TYRIMO ĮŽVALGOS

Pasikeitė mokytojų savijauta, jie pradėjo į problemines
situacijas reaguoti kūrybiškiau, anot jų, tai reiškia
sugebėjimą pažvelgti į situaciją ramiai ir atrasti
kitokį nei įprasta, visiems draugišką, gal net žaismingą
sprendimą.
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Mokytojai ir moksleiviai pažino vienas kitą, 
užsimezgė jų tarpusavio santykis, kuris padeda

organizuoti ugdomąją veiklą

Pokytis
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Mokytojai tobulėja: išmoko struktūruoti
pamoką ir įgyvendinti refleksijas
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Mokytojai labiau pasitiki savimi

Mokytojai jaučia pasididžiavimą savimi, jie jaučiasi
tarsi ekspertai, kurie turi kuo pasidalinti su kolegomis.
Kolegos jų klausia patarimų, kadangi jie nežino tokių
būdų ir veiklų kaip žino mokytojai dalyvavę projekte.
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Ilgai lauktas sėkmės ir pasididžiavimo savimi pojūtis

„Na, tuom išsiskirianti, ypatinga, kad yra nauja, nematyta, visai kitokia veikla
negu, kad aš iš patirties turėjusi, nes jau daug metų mokykloje ir tų klasių
visokių: ir mokomųjų, ir auklėjamųjų, ir kolegų, kai dirbi, tai tos patirties daug
turi. Bet vaikai keičiasi, programos keičiasi, pats keitiesi ir atėjęs į tokį naują
gyvenimą turi išmokti gyventi ir nori, kad kaip anksčiau sektųsi, atnešė tokį
sėkmės pojūtį, lengvą lengvą pasitenkinimą netgi tuo, ką tu darai, aš to labai
laukiau.“ (IaMII)
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Mokytojai pažino vienas kitą ir sustiprino
tarpusavio santykius

„Mokytojų klube“ mokytojai turėjo galimybę
vienas apie kitą sužinoti asmeninių dalykų,
išsikalbėti ir pasidalinti patirtimi. Įžvelgiama
projekto vertė: mokytojų kolektyvas tapo
glaudesnis, mokytojai „Mokytojų klube“ įgytą
patirtį gali pritaikyti pamokose.
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Kas labiausiai sudomino ar nustebino? 

Ką sužinojote naujo?

Ko nesupratote ar atrodė labiausiai neaišku?

Kokie kyla klausimai?

GRĮŽTAMASIS RYŠYS



Kokias pastebite tyrimo įžvalgų sąsajas su Jūsų profesine veikla?

Kuo tyrimo įžvalgos gali būti Jums naudingos?
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Išgirdus tyrimo įžvalgas, kokias rekomendacijas pateiktumėte? 

Kam jos būtų skirtos? 
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Kaip vienu sakiniu suformuluotumėte pagrindinę tyrimo žinutę?
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Kaip vienu sakiniu suformuluotumėte pagrindinę tyrimo žinutę?

Kaip manote, ką ateityje būtų svarbu tyrinėti? kokia tema atlikti
mokslinį tyrimą, kuris būtų naudingas Jūsų profesinėje srityje?

Ką išsinešate sau iš tyrimo pristatymo?
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