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Šis projektas bendrai finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.



Apie projektą
T4T – Tools4Teaching in Digital Education 
Seetings (liet. Mokymo įrankiai nuotoliniam 
ugdymui) projekto tikslas – padėti suaugusiųjų 
švietėjams ir formaliojo bei neformaliojo 
švietimo atstovams veiksmingai pereiti prie 
nuotolinio ugdymo ir suteikti tokio paties lygio 
besimokančiųjų sąveiką bei „žmogišką“ 
patirtį, kaip ir fizinėje aplinkoje. Bendras 
projekto tikslas – sustiprinti suaugusiųjų 
švietėjų ir mokymo specialistų gebėjimus kurti 
ir išlaikyti efektyvią grupės dinamiką 
skaitmeninio švietimo aplinkoje, kad būtų 
geriau įtraukiami besimokantys internetu.



Modulio uždaviniai

Šiame modulyje švietėjai:

susipažins su pagrindiniais 
kūrybiškumo palaikymo internete 
principais ir sužinos, kaip plėtoti ir 
palaikyti mokymosi procesą kūrybišką 
naudojant įvairias meno formas

bus pristatyti praktinių veiklų 
pavyzdžiai meno, muzikos ir šokio 
srityje, kuriuos galima lengvai pritaikyti 
praktikoje.

gaus naudingų patarimų, kaip išlaikyti 
mokinių įsitraukimą virtualioje 
aplinkoje naudojant kūrybiškas 
veiklasactivities



Mokymosi rezultatai
Tikimasi, kad suaugusiųjų švietėjai, baigę šį modulį:

Sužinos, kokie yra pagrindiniai kūrybiškumo virtualioje mokymosi aplinkoje principai ir kaip jį išlaikyti 
tiek virtualioje, tiek mišrioje mokymosi aplinkoje.

Sužinos, kaip pritaikyti meninę veiklą kuriant ir palaikant efektyvią grupės dinamiką.

Gebės ugdyti savo meninius įgūdžius ir kūrybišką mokymą naudojant dailę, muziką, šokį ir teatrą.

Gebės ugdyti savo kompetencijas, kaip išlaikyti mokinių įsitraukimą virtualioje mokymosi aplinkoje 
pasitelkiant kūrybiškumą.

Susipažins su praktiniais dailės, muzikos, šokio ir teatro veiklų pavyzdžiais, kuriuos vėliau 
galima lengvai pritaikyti ir perkelti į savo nuotolines pamokas.



Kūrybiškumas 
virtualioje mokymosi 
aplinkoje – 
apibrėžimas ir 
pagrindiniai principai



Kas yra kūrybiškumas? 

● Tai „vaizduotės ar originalių idėjų panaudojimą kuriant ką 
nors naujo ar kitokio“. 

● Paprastai kūryba siejama su menininkais, tapytojais, 
rašytojais, poetais, aktoriais, muzikantais ir kitais 
asmenimis, kurie kasdien kuria meno kūrinius. 

● Tačiau kūryba yra svarbi ne tik menininkams, bet 
kiekvienam iš mūsų, nes dažnai būname kūrybiški savo 
darbe, ypač švietėjai, kuriems reikia nuolat įkvėpti, įtraukti 
ir motyvuoti savo mokinius.



Kūrybos procesas:

● Yra cikliškas ir netiesinis.

● Yra susijęs su eksperimentavimu ir iššūkių sau kėlimu.

● Reikalauja saugios ir palankios mokymosi aplinkos, 
kurioje besimokantieji galėtų išlaisvinti savo vaizduotę, 
mesti iššūkį sau, šiek tiek kovoti atliekant užduotį.



Kaip pažadinti kūrybiškumą virtualioje 
mokymosi aplinkoje? 

● Naudojant vaizdinės mįsles arba piešinius ant lentos, 
kurie gali turėti skirtingą interpretaciją ir paskatinti 
diskusijas bei skirtingą mąstymą.

● Įtraukiant koncepcinį karikatūros kūrimą, per kurį 
besimokantieji gali aptarti ir peržiūrėti studijuojamą 
medžiagą arba piešti/eskizuoti/kurti virtualias vaizdines 
metaforas, kad užfiksuotų pateiktos informacijos esmę 
arba išnagrinėtų alternatyvias idėjas konkrečia tema.



Praktinis užsiėmimas: Kaip panaudoti kūrybiškumą 
virtualiose klasėse?

Planavimas: galite paprašyti savo mokinių užrašyti, kaip jie ruošiasi meninei veiklai, pavyzdžiui, 
darydami nuotraukas ar eskizus, ir kaip planuoja juos pristatyti virtualioje erdvėje.

Kūrimas: , galite paprašyti savo mokinių pildyti mokymosi dienoraštį ir padaryti savo pažangos 
nuotraukas ar įrašus. Etapo pabaigoje galite paprašyti jų pasidalinti savo produkto juodraščiu arba 
surengti bendrą internetinę sesiją, kurioje jie pristatytų kūrybinės veiklos rezultatus.

Apmąstymas ir tobulinimas: galite paprašyti savo mokinių peržiūrėti dienoraščius ir 
pažangą bei pagalvoti apie visą procesą.



Kaip išlaikyti mokinių 
įsitraukimą virtualioje 
mokymosi aplinkoje 
per kūrybinę veiklą?  
Keli naudingi patarimai 
ir pavyzdžiai 



Įterpkite į mokymosi 
planą kūrybiškų veiklų

Tai greiti vienkartiniai pratimai, pagrįsti 
menine veikla, kuri įtraukia mokinius į 
smagius potyrius kaip pamokų dalį arba 
pertraukas. 

Jie taip pat pagrįsti eksperimentavimu, 
tyrinėjimu ir iššūkiu metimu sau ir leidžia 
kūrybiškai panaudoti netradicines meno 
priemones. 



Į ką švietėjai turėtų atkreipti dėmesį organizuodami 
kūrybines veiklas, kuriomis sudomintų mokinius 
virtualioje mokymosi aplinkoje 

Atliekant piešimo veiklą rezultatas gali būti koks nors paprastas eskizas ant lapo arba tik kelios 
eilutės ant lentos. 

Tinkamos medžiagos radimas namuose arba bandymas išmokti naudotis reikiamu elektroniniu 
įrankiu gali užtrukti ilgiau nei mokantis akis į akį.

Suteikite mokiniams laisvę pasirinkti medžiagą, kurią jie naudos, ir atlikti kūrybinę užduotį taip, 
kaip jie nori.  

Skirkite pakankamai laiko perėjimui nuo rimto mokymosi prie kūrybinės veiklos. 

Ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – pasilinksminkite! 



Keletas paprastų kūrybiškumą skatinančių veiklų 
pavyzdžių

Komiksų kūrimas.

Istorijų pasakojimas naudojant kadruotes.

Eilėraščio rašymas, deklamavimas arba dainavimas.

Garsinės lentos kūrimas.



Švietėjų kūrybiškumo 
įgūdžių palaikymas ir 
tobulinimas nuotolinėje 
mokymosi aplinkoje – 
keletas idėjų ir įžvalgų



Kaip švietėjai gali patobulinti savo kūrybiškumo 
įgūdžius virtualioje mokymosi aplinkoje? 

❑ Raskite, kas jus iš tikrųjų įkvepia

❑ Nebijokite išeiti už savo komforto zonos ribų

❑ Pakeiskite nuotolines pamokas

❑ Būkite atviri ir visur ieškokite įkvėpimo

Ir žinoma – pasilinksminkite! 



Meninių įgūdžių tipai
Kuriuos apibrėžė karjeros galimybių nuotoliniu 
būdu specialistas Zippia  

● Piešimo įgūdžiai

● Spalvinimo įgūdžiai

● Lipdymo įgūdžiai

● Spaudos įgūdžiai

● Muzikos komponavimo įgūdžiai

● Šokio įgūdžiai

● Vaidinimo įgūdžiai

● Rašymo įgūdžiai

● Filmų kūrimo įgūdžiai



Kaip švietėjai gali ugdyti savo kūrybiškumą ir 
meninius įgūdžius mokydami internetu

Išlikite smalsūs ir paverskite virtualių pamokų planavimą kūrybinga patirtimi

Eksperimentuokite su naujais mokymo metodais ir kūrybiškumą skatinančiomis priemonėmis, 
įskaitant mobiliąsias programėles ir kitus skaitmeninius sprendimus

Išreiškite savo kūrybinę pusę

Ugdykite savo meninius įgūdžius, bet taip pat atkreipkite dėmesį į jūsų ribas



Piešimas kaip mąstymo procesas

Naudojant piešinius mąstymo ir ugdymo procese, 
kalbama ne apie meną, o apie mąstymą ir savo 
idėjų rodymą kitiems!

Ir tai yra kažkas, ką kiekvienas švietėjas gali lengvai 
padaryti savo virtualioje ar hibridinėje klasėje.



Praktiniai pavyzdžiai, 
kuriuos švietėjai gali 
tiesiogiai pritaikyti savo 
virtualiose klasėse



… skatina kūrybiškumą ir moko vertinti vienas kito 
panašumus ir skirtumus. 

…. pagrindinis dėmesys sutelkiamas į bendradarbiavimą, 
o ne į konkurenciją ir kiekvieno besimokančiojo 
individualūs talentai susilieja į bendrą tikslą.

Meno kūrimas 
bendradarbiaujant

…



Keletas idėjų komandinėms veikloms virtualioje 
mokymosi aplinkoje

● Idėjos kurti 3D 
meno kūrinius

● Sixty-Second 
Sketch

● Piešimas 
reaguojant į 
muziką

● Jig zone 

● Gatvės menas

● Music memory

● BBC Instrument 
Matchup

● Inside The 
Orchestra

● Emoji šokis

● Šokis su 
knyga

● Freeze Dance

● Karnavaliniai 
pasivaikščiojimai 

● Virtualus teatras



Ačiū už dėmesį!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


