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Veikla 1.1.1. Praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse 
galimybių analizė



Tyrimo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti pradinių klasių mokinių praktinių,

problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo situaciją

Lietuvoje ir užsienio šalyse bei numatyti Lietuvos pradinio ugdymo

tobulinimo kryptis ir priemones, kurios sudarytų galimybes veiksmingiau

ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo

gebėjimus ir kūrybiškumą.

Tyrimo objektas - praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir

kūrybiškumo ugdymo praktika Lietuvos mokyklose, vykdančiose pradinio

ugdymo programas.



TYRIMO EIGA

Išanalizuoti ir apibrėžti 
praktinių, problemų 
sprendimo gebėjimų ir 
kūrybiškumo sampratą, 
kūrybiškumą lemiančius 
veiksnius bei požymius. 

• Metodai: meta
analizė, turinio 
analizė, diskurso 
analizė

Išanalizuoti ir pateikti 
pradinio ugdymo turinį ir 
organizavimą 
reglamentuojančią 
teisinę bazę
atrinktose užsienio šalyse 
(Škotija, Vokietija, 
Suomija).

•Metodai: Dokumentų 
analizė, antrinių 
šaltinių analizė. 

Įvertinti pradinių klasių 
mokinių praktinių, 
problemų sprendimo 
gebėjimų ir kūrybiškumo 
ugdymo praktiką 
Lietuvoje.

• Metodai:
1. Kokybinis tyrimas: 
FGD, tėvų giluminis 
interviu.
2. Kiekybinė struktūruota 
mokytojų apklausa 
internetu. 



PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ 
NUOMONĖS TYRIMAS



Kiekybinio tyrimo imtis 

Pagrindiniai lauko tyrimo parametrai:

Pirminių atrankos taškų (mokyklų) skaičius – 520;

Apskaičiuotas potencialių respondentų (mokytojų) 
skaičius – 4160 ̶  5200;

Respondentų, užpildžiusių anketą, skaičius – 632.



Teorinės tyrimo dalies pristatymas



• Kūrybiškumas yra daugiabriaunis, įvairiose 
gyvenimo srityse pasireiškiantis reiškinys (Treffinger 

et al., 2002).

• Kūrybiškumo išmokstama (Csikszentmihalyi, 1996).

• Kūrybiškumas yra nūdienos sėkmingumo ašis 
(Sternberg, 1996).

• Kūrybiškumą galima analizuoti kiekvieno individo 
lygmenyje (Guilford, 1950, Florida, 2001).

• Kūrybiškumą iš esmės lemia aplinkos ir socialiniai 
veiksniai (Lave and Wenger, 1991).

Pagrindinės tyrimo hipotezės





Empirinio tyrimo rezultatai:
1 dalis. Kūrybiškos asmenybės 

požymiai



Kūrybiškos asmenybės požymių ir bruožų raiška praktikoje, 
mokytojų vertinimai



Įgimtų gabumų ir supančios aplinkos įtaka kūrybiškumo požymiams, 
mokytojų vertinimai 



Kūrybiškumo bruožų svarba vs. raiška praktikoje, mokytojų 
vertinimai. Suvokimo žemėlapis 
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• Mokytojai kaip svarbius kūrybiškumo požymius dažniau išskyrė smalsumą,

vaizduotę ir atkaklumą.

• Pagal raišką praktikoje išsiskiria trys pagrindiniai kūrybingos asmenybės
požymiai: smalsumas, atkaklumas ir vaizduotė.

• Bendradarbiavimas ir, ypač, įgūdžių tobulinimas prie svarbiausių kūrybiškumo
požymių priskiriami rečiau.

• Įgūdžių tobulinimas nėra suvokiamas kaip svarbi kūrybiškumo dalis.
Konkrečius šių požymių indikatorius, tokius kaip „kritiškai vertina gaunamą
informaciją“, „imasi spręsti sunkias užduotis“, „gali įtikinti pašnekovą“,
mokytojai įvertino, kaip mažai būdingus kūrybiškiems vaikams. Pastebėta, kad
šių savybių mokytojai neatpažįsta ir praktikoje.

• Rečiausiai praktikoje stebimi bruožai susiję su bendradarbiavimo ir įgūdžių
tobulinimo požymiais.
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• Kūrybiškumo požymių priskyrimas įgimtiems
gabumams ar išugdomoms savybėms leido
paaiškinti jų (ne)ugdymo praktiką. Tiek kokybinis,
tiek kiekybinis tyrimas atskleidė, kad dauguma
vaizduotės, bei įgūdžių tobulinimo indikatorių buvo
priskirti prigimtiniams gabumams. Todėl tikėtina,
kad šiems požymiams ugdymo procese skiriama
mažiau dėmesio, kadangi jų ugdymo galimybės yra
ribotos.



Empirinio tyrimo rezultatai:
2 dalis. Veiksniai, skatinantys mokinių 

kūrybiškumą



Kūrybiškumo ugdymo veiksniai
mokykloje





Kūrybiškumą skatinančių mokytojo veiklų raiška praktikoje



Kūrybiškumo skatinančių mokytojo veiklų ir raiška praktikoje. 
Suvokimo žemėlapis



Tyrimo išvados 

• Svarbiausiais kūrybiškumą skatinančiais veiksniais, mokytojai
nurodė:

 ugdymo proceso organizavimą įvairiose aplinkose;

 tinkamą ir įtraukiantį darbo grupėse organizavimą;

 užduotis, skatinančias naudoti įvairius pojūčius ir /arba užduotis,
skatinančios patiems ieškoti problemų sprendimo;

 mokinių drąsinimą ir iniciatyvos skatinimą.

• Rečiausiai minėti laiko valdymo ir fizinės aplinkos veiksniai.

• Mokytojai fizinę aplinką vertino kaip mažiaus svarbią, pirmenybę
teikdami emocinės aplinkos veiksniui.



Tyrimo išvados 

• Mokytojai daugiausiai dėmesio skyrė emocinei aplinkai.
Visos trys veiksnio veiklos įvardintos kaip svarbios ir
dažnai taikomos praktikoje.

• Laiko valdymas ir patirčių – įspūdžių veiksnys praktikoje
reiškiasi rečiausiai.

• Kalbant apie kūrybiškumą skatinančius veiksnius
pažymėtina, kad mokytojaimažai dėmesio skiria skirtingų
darbo metodų taikymui bei patirčių ir įspūdžių
skatinimui, traktuodami tai veikiau kaip pramogą, negu
kaip įkvėpimo šaltinį ir ugdymo proceso dalį.



Kūrybiškumo ugdymo prielaidos ir  kliūtys



Tyrimo išvados 

• Mokytojai pabrėžė emocinės kūrybiškumo vystymosi aplinkos
sinergiją – kūrybiškumui atsiskleisti būtinas psichologinis komfortas ir
saugumas bei aplinkos parama.

• Metodinė ir institucinė pagalba (mokymai, literatūra, aplinka) išsiskyrė
tarp kitų išorinių kūrybiškumo ugdymo paskatų formų.

• Reikia pabrėžti, kad didesnė svarba priskirta paramai, skiriamai „iš
viršaus“ (institucinė – metodinė parama). Tuo tarpu kolegiškas
(horizontalus) informacijos apie kūrybiškumą sklaidos būdas –
švietimo bendruomenės bendradarbiavimas mokantis - vertinamas
nuosaikiai.

• Pagrindinės vidinės kūrybiškumo atsiskleidimo kliūtys, mokytojų
nuomone, yra mokinių nepasitikėjimas (baimė klysti) ir konformizmas
(nenoras išsiskirti).

• Kitas esminis suvaržymas, kurį nurodėmokytojai yra per dideli krūviai
ir laiko trūkumas.



Rekomendacija

• Mokytojai suvokdami kai kuriuos kūrybiškumo 
požymius kaip mažiau svarbius arba įgimtus, 
riboja kūrybiškumo ugdymo galimybes. Todėl 
būtina plėsti mokytojų kūrybiškumo sampratą 
kalbant apie konkrečius kūrybingos 
asmenybės požymius, kad mokytojai galėtų 
juos atpažinti ir ugdyti savo mokiniuose. 
Rekomenduojama ypač skirti dėmesio 
požymiams, kurie pateko į „neatrastą“ ir 
„iššūkio“ sritis. 



Rekomendacija

• Ilgalaikėje perspektyvoje svarbu ugdyti 
mokytojų suvokimą apie įvairių mokymo(si) 
metodų bei priemonių derinimą, kūrybiškumui 
palankią aplinką, bei formuoti praktinius 
įgūdžius. Skatinti lanksčiai valdyti laiką, kurti 
kūrybišką fizinę aplinką ir naujas patirtis 
ugdyme. Mokytojams reikia suteikti metodinių 
žinių apie skirtingų darbo metodų integravimo 
ir laiko valdymo galimybes ugdymo procese. 



Daugiau apie tyrimo rezultatus galite rasti 
projekto svetainėje 

http://ugdymotobulinimas.jimdo.com/
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