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 ĮVADAS  

 

Švietimo sistema orientuojama padėti vaikams suvokti save, skatina siekti tapti visaverčiu 

visuomenės nariu, įsisavinti visuomenės normas ir jos patirtį. F. Rebecca ir kt. (2000) teigia, kad viena 

pagrindinių alternatyvų, galinčių padėti geriau pažinti vaiko/jaunuolio elgesį, yra pozityvaus socioedukacinio 

palaikymo jam artimiausioje aplinkoje – šeimoje, mokykloje ir teritorinėje bendruomenėje – organizavimas. 

Veikla įvairiose ugdymo įstaigose sudaro sąlygas ir skatina vaiko norą tobulėti, suvokti save ir supantį 

pasaulį, ieškoti, kaip atskleisti individualias kūrybines galias.  

Nepaisant to, kokią edukacinę ar ugdymosi aplinką kuria edukatoriai, kiekvienas besimokantysis ją 

identifikuoja individualiai pagal turimą patirtį, kompetenciją, vertybines nuostatas ar motyvaciją 

(Tautkevičienė, 2004).  

Kadangi Kauno tautinės kultūros centre sudaromos sąlygos ugdytinių meninės saviraiškos poreikiams 

tenkinti, kilo idėja išsiaiškinti, ar sociokultūrinė aplinka įtakoja jų kūrybingumą ir kaip jie supranta ugdymo 

ir saviugdos proceso svarbą per neformaliojo ugdymo užsiėmimus, ugdydamiesi kūrybiškos asmenybės 

kompetencijas. Tuo tikslu  Kauno tautinės kultūros centro metodinė grupė atliko tyrimą „Kauno tautinės 

kultūros centro ugdymo(si) aplinkų įtaka ugdytinių kūrybingumui skleistis“.  

Tyrimu buvo siekiama praplėsti ir praturtinti įprastinį požiūrį į ugdymosi procesą, kuriame svarbus 

ugdytinių ir mokytojų kūrybiškumas, siekiama paskatinti mokytojus patiems suvokti, kas jiems svarbiausia, 

ko jie nori mokyti vaikus, ir stengtis, kad ugdymas būtų prasmingas procesas tiek jiems, tiek vaikams.  

Tikimasi, kad tyrimo rezultatai padės metodinei grupei įgyvendinti planuojamą metodinės grupės 

veiklą dėl ugdymo proceso ir kitų neformaliojo švietimo procesų prieinamumo ir kokybės gerinimo, siekiant  

Kauno tautinės kultūros centro veiklos tobulinimo. 

Tyrimo objektas – Kauno tautinės kultūros centro  ugdytinių ugdymo(si) aplinka. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti  ugdymo(si) aplinkų įtaką ugdytinių kūrybingumui.   

Tyrimo imtis – 154 Kauno tautinės kultūros centro  ugdytiniai, pedagogai, ugdytinių tėvai. Tyrimo 

respondentai pasirinkti atsitiktinai. 

Tyrimo metodai:  

1. Anketinė apklausa. 

2. Statistinė analizė. 

3. Tyrimo paveikslai atlikti naudojant Microsoft Office Excel programą. 

Tyrimo etapai :  

2016 m. gruodis  – sudarytos anketos. 

2017 m. sausis – atlikta anketinė apklausa. 

2017 m. vasaris – atlikta tyrimo duomenų statistinė analizė. 



2017 m. kovas - tyrimo apibendrinimas. 

2017 m. balandis – gegužė -  tyrimo pristatymas. 

Anoniminėmis anketomis siekiama išsiaiškinti, sociokultūrinės aplinkos veiksnius, įtakojančius ugdytinių 

kūrybiškumą. Tyrime išskiriami: 

 išoriniai aplinkos veiksniai, tokie kaip: patalpos, baldai, apšvietimas, ugdymo priemonės ir 

reikmenys. 

 vidiniai aplinkos veiksniai: mokytojo ir ugdytinio santykiai, ugdymas ir saviugda.  

 

I. UGDYMO(SI) APLINKŲ SAMPRATA 

Aplinka yra kūrybiško žmogaus ugdymo veiksnys, nes žmogaus kūrybinė saviraiška įmanoma tik tam 

tikroje socialinėje aplinkoje. Kūrybiškumui palanki aplinka – sudėtingas ir daugiamatis fenomenas. Ją sudaro 

gamtinių, geografinių, klimatinių, socialinių, kultūrinių sąlygų visuma, kurioje gyvena individas ar žmonių 

grupė. Analizuojant kūrybiškumo plėtotei įtaką darančius veiksnius mokslinėse publikacijose aptariamos 

mikro ir makro aplinkos charakteristikos. Makroaplinka (istorinė, socialinė, kultūrinė aplinka) 

charakterizuojama tokiais aspektais: 

a) istorinė aplinka (kūrybiškumas priklauso nuo to meto egzistuojančios visuomenės požiūrio, 

turimos informacijos, jos prieinamumo, pavienių veikos sričių išsivystymo ir hierarchinės padėties); 

b) kultūrinė aplinka (kūrybiškumas priklauso nuo pavienėse kultūrose vyraujančių tradicijų, individo 

vietos visuomenėje sampratos); 

c) religinė aplinka (kūrybiškumas priklauso nuo išpažįstamo tikėjimo, asmenybės dvasinio gyvenimo 

sampratos konkrečioje religijoje); 

d) socialinė aplinka (kūrybiškumas priklauso nuo šalies socialinės struktūros, valdymo pobūdžio, 

visuomenės dinamiškumo); 

e) ekonominių išteklių (kūrybiškumas priklauso nuo investicijų moksliniams tyrinėjimams ir meninei 

veiklai). 

Nuo istorinių, kultūrinių, socialinių, politinių, ekonominių veiksnių priklauso visuomenės 

susidomėjimas kūrybine veikla, jos inicijavimas ir palaikymas. Nors manoma, kad makroaplinkos įtaką 

labiau jaučia garsūs kūrėjai ar jų grupės, vis dėlto minėti veiksniai visiems žmonėms sudaro bendrą, nuo jų 

veiklos nepriklausantį palankios arba nepalankios aplinkos foną, kuris skatina arba blokuoja kūrybiškumą. 

Kita vertus, kiekvienas žmogus veikia labai apibrėžtoje socialinėje aplinkoje, kurioje kūrybinės 

iniciatyvos palaikomos arba nepalaikomos, sprendimai pripažįstami arba nepripažįstami, asmuo skatinamas 

tolesniems ieškojimams arba sulaukia aplinkinių pasipriešinimo. Todėl didžiausią įtaką žmogaus kūrybinei 

raiškai daro artima aplinka - mikroaplinka (šeima, mokykla, darbas). Išskiriami tokie mikroaplinkos 

komponentai: 



a) šeimos aplinka (šeimos narių bendravimo pobūdis, polinkiai, pomėgiai, tėvų profesija, tradicijos); 

b) mokyklos aplinka (mokyklos klimatas, bendruomenės narių santykiai, materialinės sąlygos, 

pedagoginės idėjos, mokyklos darbo organizavimas); 

c) profesinės veiklos aplinka (pažinimas, bendravimas, žaidimai, mokymasis, darbas, kūryba). 

Pasak Kowalsky (2000), aplinka – tai faktorių, veikiančių asmenybę ir sukeliančių tam tikrų psichinių 

reakcijų, visuma. Ugdymo(si) aplinka yra ugdymo(si) įstaigos vidaus sąlygų, nuostatų, požiūrių, santykių ir 

veiklos būdų bei priemonių visuma, kuri lemia ugdymo procesą ir jo rezultatus. Ugdymo(si) įstaigos vidaus 

aplinka tiesiogiai sąveikauja su natūraliąja ir išorine aplinkomis (Poderienė, 2003).  

Dabartinis lietuvių kalbos žodynas aplinką apibrėžia kaip fizines ir socialines buitinės sąlygas. Tuo 

tarpu V. Kučinskas savo knygoje ,,Pedagoginė ergonomika” (1997m.) aplinką supranta kaip ugdymo(si) 

sąlygų visumą, kurią sudaro ugdymo(si) priemonės, jų kiekis; efektyvaus darbo aplinka, kurioje būtų patogu 

kontaktuoti su įvairiausiais informacijos šaltiniais, lengva ir saugu judėti; patogi darbo vieta (geras 

apšvietimas, leistinas triukšmo fonas, normalus bei jaukus mikroklimatas); saugumas nuo įvairiausių 

nelaimingų atsitikimų, įskaičiuojant ir fizinių, cheminių, biologinių ir kitų dirgiklių poveikį žmogaus 

organizmui; sveika gyvensena – tai aktyvus poilsis, ugdymo(si) režimas, sveika mityba, higiena bei kita. 

Galima sakyti, kad iš pateiktų apibrėžimų išryškėja ugdymo(si) aplinkos kaip erdvės, kurioje išdėstyti 

daiktai (baldai, techninės ugdymo priemonės, informacijos šaltiniai ir pan.) ir ugdymo proceso dalyvių 

(susodinti darbo vietose) visuma. Kučinsko ir Arends pateikti moksliniai tyrimai parodė, kad sukurta 

optimali erdvė patalpoje veikia ugdymo(si) atmosferą, įtakoja ugdymo(si) proceso dalyvių sąveiką bei 

bendravimą, stiprina pažintinį ir emocinį poveikį, ugdytinių nuostatas ir elgseną. Net tam tikras suolų 

išdėstymas patalpoje keičia ne tik erdvės struktūrą, bet ir ugdymo(si) funkcijas. Ugdytiniai, kurie sėdi centre, 

t.y. priešais mokytoją, paprastai sulaukia dėmesio daugiau negu sėdintieji kitur. Tuo tarpu ratu sustatyti 

suolai skatina ugdytinių aktyvumą, tačiau tai gali tapti ir pašalinės veiklos priežastimi. Suolai išdėstyti 

zonomis skatina ugdytis mažomis grupelėmis ir sukoncentruoti dėmesį, bet taip pat gali paskatinti ugdytinius 

netinkamai elgtis (Poderienė, 2002). 

Ugdymo(si) įstaigos aplinka apibrėžtina kaip sociokultūrinė ugdymo institucijos erdvė, kurioje vyksta 

nuolatinis, įvairiapusis vaiko ugdymo ir jo saviugdos procesas. Ugdymo(si) įstaigos aplinka, jos įtaką vaiko 

asmenybės brendimui bei tiesioginiams ugdymo rezultatams tyrinėjo nemažai lietuvių ir užsienio 

mokslininkų (Zulumskytė, 2004). 

Ugdymo įstaigos aplinka – tai aplinka, kurioje vaikas praleidžia bene didžiausią dalį savo dienos. Gal 

būtent todėl dauguma vaikų mokyklą vadina  savo ,,antraisiais namais. Mokslininkai savo mokslo darbuose 

aplinką pavaizduoja ir kaip racionaliąją daiktinę erdvę, ir kaip tam tikroje ugdymo institucijos erdvėje 

susirinkusių ugdytojų ir ugdytinių tarpusavio santykių išraiškos visumą. Sociokultūriniu požiūriu ugdymo(si) 

įstaigos aplinka gali būti traktuojama dvejopai: 



 išorinė (ekstern) aplinka 

 vidinė (intern) aplinka 

Išorinė ugdymo įstaigos aplinka – tai racionali daiktinė ugdymo institucijos erdvė, kurioje vyksta 

nuolatinis vaiko ugdymo ir ugdymo(si) procesas. Išorinė ugdymo įstaigos erdvė leidžia mums apibrėžti tam 

tikrą baigtinę ugdymo institucijos erdvę, kurioje gali būti kuriama ir puoselėjama vidinės aplinkos kultūra, 

kurioje susidaro tam tikras mikroklimatas, vystosi žmonių tarpusavio santykiai ir pan. Išorinė ugdymo 

įstaigos aplinka gali būti suprantama kaip ugdymo(si) įstaigos vidinė ir išorinė erdvė t.y. pastatas, jo 

interjeras ir eksterjeras, pritaikymas mokymui ir ugdymuisi, ugdymo(si) įstaigos aplinkinė teritorija ir pan. 

Taip pat išorinė ugdymo įstaigos aplinka gali būti suprantama kaip patalpos vidinė ir išorinė erdvė t.y. 

ugdytinio darbo vieta, ją supantys daiktai, ugdymo(si) priemonės bei kita (Poderienė, 2003).  

Vidinė ugdymo įstaigos aplinka – tai ugdymo institucijoje vykstančio ugdymo(si) proceso dalyvių 

tarpusavio santykių išraiškos visuma. Vidinės aplinkos išraišką galime laikyti ugdytinių ir mokytojų 

tarpusavio santykius, institucijos valdymo stilių, ugdymo(si) įstaigos tradicijas, vidaus tvarkos taisykles, 

psichologinę atmosferą ugdymo įstaigoje, bendrąjį ugdymo(si) įstaigos mikroklimatą, kiekvieno vaiko 

emocinę savijautą ir t.t. Vidinė ugdymo įstaigos aplinka yra vienas svarbiausių veiksnių, užtikrinančių 

sėkmingą ugdytinio asmenybės formavimąsi, jo savimonės bei saviraiškos galimybes. 

Sociokultūrinė ugdymo įstaigos aplinka – (lot. Socialis – visuomeninis + lot. Cultura – ugdymas, 

auklėjimas, lavinimas, tobulinimas, vystymas) - tai ugdymo institucijos erdvė, kurioje vyksta nuolatinis, 

įvairiapusis vaiko ugdymo ir saviugdos procesas. Sociokultūrinė aplinka gali būti nagrinėjama kaip vidinė ir 

išorinė aplinka (Poderienė, 2003). \ 

Panagrinėjus šias tris ugdymo(si) aplinkas, galima būtų padaryti kelias išvadas, kurios padėtų geriau 

susivokti aplinkos sampratoje. Galima teigti, kad sociokultūrinė ugdymo įstaigos aplinka yra daugiausiai 

apimanti aplinka, iš visų trijų  paminėtų. Žodis ,,sociokultūra” turi labai didelę prasmę ir reikšmę, kuri į savo 

reikšmę įtraukia tokius žodžius kaip ,,visuomeninis”, ,,ugdymas”, ,,auklėjimas”, ,,lavinimas”, ,,tobulinimas”, 

,,vystymas”. Tuo tarpu vidinės ir išorinės aplinkos sąvokos turi kur kas griežtesnius sąvokinius rėmus. Tačiau 

turime pastebėti, kad išorinė ir vidinė ugdymo įstaigos aplinka įeina į sociokultūrinės ugdymo įstaigos 

aplinkos sąvoką, kas ir yra pavaizduota  1 paveiksle.  

 

 

 

 

 

 

                                                       1 pav. Ugdymo(si) aplinkos 
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Kadangi išorinė ugdymo įstaigos aplinka daro reikšmingą įtaką ugdytinio dvasinei brandai – jo 

emocinei savijautai, ugdymuisi, bendravimo ir bendradarbiavimo poreikių realizavimui, kurie sudaro vaiko 

ugdymo(si) pagrindą, o vidinė ugdymo įstaigos aplinka turtina ugdytinių ir mokytojų tarpusavio santykius, 

tobulina bendravimo įgūdžius, galima drąsiai teigti, kad vidiniai ugdymo(si) aplinkos požymiai kyla iš 

palankios išorinės erdvės, kas ir yra iliustruota 2 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Ugdymo(si) aplinkų sąveika 

Svarbiausia  ugdymo proceso grandis yra maksimalus vaiko intelektinių galių išlavinimas, 

parengimas sėkmingai vaiko adaptavimuisi visuomenėje, todėl turėtų būti pritaikyta visa ugdymo institucijos 

aplinka – tiek vidinė, tiek ir išorinė.  

Tinkamai organizuota ugdymo įstaigos aplinka – tai stimuliuojanti aplinka. Pirmiausia reikia, kad 

ugdymo(si) aplinkoje vaikas gerai adaptuotųsi emocine prasme, kad neigiamas išorinės aplinkos poveikis 

nebūtų papildoma kliūtis siekiant geriausių ugdymo(si) rezultatų. 

Pasak O. Petronienės (2011), neformaliojo vaikų švietimo esmė yra vaikų socialinio dalyvavimo ir 

visapusės asmenybės ugdymas. Jis plėtojamas sociokultūrinės integracijos, kūrybiškos visuomenės, 

saviraiškos ir saviugdos bei mokymosi visą gyvenimo kryptimis. Šis krypčių įgyvendinimas ugdo vaiko 

asmenines, edukacines, socialines ir profesines kompetencijas.  

 Tokioje daugialypėje aplinkoje vyksta vaiko socializacija. Didelis vaidmuo tenka ugdymo įstaigai, 

kurioje vyksta ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai, kadangi Kauno tautinės kultūros centro ugdytinių 

užsiėmimai vyksta įvairiose ugdymo įstaigose, atsirado būtinybė pasidomėti, kokią įtaką ugdytinių 

kūrybingumui skleistis daro sociokultūrinė ugdymo aplinka.  

II. KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA  

Kūrybiškumo sąvokos dabarties kultūroje interpretuojamos labai įvairiai. Ypač dažnai kūrybiškumas 

suprantamas kaip manymas, kad būti kūrybingam, vadinasi reikia turėti vienokių ar kitokių gebėjimų, įgimtų 

talentų arba gebėjimas sukurti kažką gražaus, estetiško, gerai nuteikiančio ir optimistiško, manymas, kad 

menas ir mokslas yra nesuderinami dalykai, nes jie nevienodos prigimties. Sudarant tyrimo anketas buvo  

atsižvelgiama į Keno Robinsono kūrybiškumo apibrėžimo sampratą. Anot jo, kūrybiškumas – tai aktyvios 

IŠORINĖ UGDYMO(SI) ĮSTAIGOS 

APLINKA 

VIDINĖ UGDYMO(SI) 

ĮSTAIGOS APLINKA 



vaizduotės veikla, kurios rezultatai yra originalūs ir kartu adekvatūs (atitinkantys tikslus). Remiantis šiuo 

apibrėžimu, išskiriami keturi kūrybiškumo principai: 

  Kūrybiškumo galima „išmok(y)ti“, tik reikia sukurti asmens kūrybiškumui skleistis palanką 

aplinką. 

  Kūrybiškumas kaip gebėjimas vienodai svarbus ne tik mene, bet ir moksle, politikoje, versle  ir 

kasdieniniame gyvenime. 

  Holistinis požiūris į kūrybiškumą, kuris sieja gebėjimus, kūrybinės veiklos procesą, rezultatus 

ir motyvaciją būti kūrybiškam. 

  Mokytojo profesija – kūrybinė. Mokytojų vaidmuo atpažinti jaunų žmonių kūrybines 

galimybes ir sudaryti sąlygas joms skleistis.  

 

III. TYRIMO „KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO 

UGDYMO(SI) APLINKŲ ĮTAKA UGDYTINIŲ KŪRYBINGUMUI 

SKLEISTIS“ ANALIZĖ 

 
III. 1. RESPONDENTŲ POŽIŪRIS Į IŠORINES UGDYMO(SI) APLINKAS 

     

 Kauno tautinės kultūros centro studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta Kauno tautinės kultūros centro, 

Etninės veiklos studijos ir kitų Kauno miesto ugdymo įstaigų (pagal bendradarbiavimo sutartis) patalpose. 

Studijų/ansamblių užsiėmimų vieta pagal ugdymo įstaigas pateikta 3 – 7 paveiksluose. 

 

 

3 pav. Studijų/ansamblių užsiėmimų vieta neformalaus švietimo įstaigose  



  Iš 3 paveikslo matyti, kad studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta 5 neformalaus švietimo įstaigose, jose 

ugdomi 35 grupių ugdytiniai.  
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4 pav. Studijų/ansamblių užsiėmimų vieta progimnazijose  

  Iš 4 paveikslo matyti, kad studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta 4 progimnazijose, jose ugdomi 10 

grupių ugdytiniai. 
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   5 pav. Studijų/ansamblių užsiėmimų vieta pagrindinėse mokyklose, gimnazijose 

  Iš 5 paveikslo matyti, kad studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta 2 pagrindinėse mokyklose, jose ugdosi 

2 grupių ugdytiniai; 2 gimnazijose,  jose ugdosi 4 grupių ugdytiniai.  

 



 

6 pav. Studijų/ansamblių užsiėmimų vieta pradinėse  mokyklose 

 Iš 6 paveikslo matyti, kad studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta 4 pradinėse mokyklose, jose ugdosi 20 

grupių ugdytinių.  

 

7 pav. Studijų/ansamblių užsiėmimų vieta mokyklose – daugiafunkciuose centruose 

 

 Iš 7 paveikslo matyti, kad studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta 3 mokyklose – daugiafunkciuose 

centruose, juose  ugdosi 7 grupių ugdytiniai.  



 

8 pav. Ugdymo įstaigų ir jose esančių  studijų/ansamblių grupių skaičius 

 

  Iš 8 paveikslo matyti, kad studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta 20 ugdymo įstaigų, jose ugdosi 78 

studijų/ansamblių ugdytinių grupės. 

  Tyrime dalyvavo Kauno tautinės kultūros centro studijų/ansamblių ugdytiniai, jų tėvai bei pedagogai. 

Respondentai pasirinkti atsitiktine tvarka.  

25%

75%

vyriška moteriška

 

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį 

 

  Iš 9 paveikslo matyti, kad 75 % tyrimo respondentų  yra moteriškos lyties atstovės, 25% – vyriškos.  

Respondentų amžius vyravo nuo 7 metų iki 70 metų. 

 



47%

14%

3%

26%

6% 3%1%

7-10 metų 11-19 metų

20-30 metų 31-40 metų

41-50 metų 51-60 metų

61 ir daugiau metų

 

10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių  

 

Iš 10 paveikslo matyti, kad tyrime dalyvavo  ugdytiniai 7-10 metų – 47 %, 11-19 metų - 14 %, 

tėvai ir  mokytojai iki 30 metų- 3%, 31- 40 metų- 26 %, 41-50 metų- 6%, 51 – 60 metų- 3%, 61 metai ir daugiau -

1%. 

Tėvų buvo teirautasi, ar jiems svarbus vaiko etnokultūrinis ugdymas. Respondentų atsakymai 

pateikti 11 paveiksle.  

 

89%

7%

4%

Etnokultūrinio ugdymo svarba 

  taip  ne kita

 
 

11 pav. Tėvų nuomonė apie etnokultūrinio ugdymo svarbą 

 

Iš 11 paveikslo  matyti, kad 89 % tėvų teigia, kad jiems svarbus etnokultūrinis ugdymas, 4% tėvų teigia, 

kad „svarbus vaiko visapusiškas ugdymas, kuriame yra ir etnokultūrinis ugdymas“, 7% tėvų teigia, kad jiems 

etnokultūrinis ugdymas nėra svarbus. 



Respondentų buvo prašoma sunumeruoti kūrybingumui  ugdyti palankias sociokultūrines aplinkas 

eilės tvarka pagal svarbą jų nuomone.  Mokytojų buvo teirautasi, kurios aplinkos, išorinės ar vidinės, labiau įtakoja 

kūrybingumą. Respondentų atsakymai  pateikti 12 paveiksle. 

Sociokultūrinė 
aplinka

Išorinė  
aplinka 

Vidinė  
aplinka 

Aplinkų įtaka kūrybingumui

 

12 pav. Mokytojų nuomonė apie kūrybingumui ugdyti palankias aplinkas 

Iš 12 paveikslo matyti, kad mokytojų nuomone, kūrybingumui ugdyti svarbesnė yra vidinė 

aplinka (ugdytinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, institucijos valdymo stilius, vidaus tvarkos taisyklės, 

įvairiapusis vaiko ugdymo ir saviugdos procesas ir pan.) 

Respondentų nuomonė apie išorinės aplinkos (patalpos, interjeras, eksterjeras, ugdytinio darbo 

vieta, ugdymo(si) priemonės ir pan.) veiksnių įtaką kūrybingumui vyravo įvairi. Tai matyti 13 paveiksle.  

                                    

                                                    13 pav.  Išorinių aplinkų veiksnių įtaka kūrybingumui

64% respondentų mano, kad kūrybingumą įtakoja patalpos, kuriose vyksta užsiėmimai, 28% teigia, kad 

neįtakoja, 8% (tėvų) negalėjo atsakyti į šį klausimą, nes patalpomis nesidomėjo; 83 % respondentų 

mano, kad kūrybingumą įtakoja patalpų apšvietimas, 9% teigia, kad apšvietimas neįtakoja kūrybingumo, 



8% (tėvų) negalėjo atsakyti į šį klausimą, nes patalpomis nesidomėjo; 61% respondentų mano, kad 

kūrybingumui turį įtakos interjeras (baldai), esantys užsiėmimų patalpose, 31% teigia, kad neįtakoja; 8% 

(tėvų) negalėjo atsakyti į šį klausimą, nes patalpomis nesidomėjo; 50% respondentų mano, kad 

kūrybingumą įtakoja erdvės, skirtos ugdytinių priemonių laikymui, 42% teigia, kad neįtakoja, 8% (tėvų) 

negalėjo atsakyti į šį klausimą, nes patalpomis nesidomėjo; 73% respondentų mano, kad kūrybingumą 

įtakoja erdvės, skirtos jų pačių ugdymui skirtų  priemonių laikymui,19% teigia, kad neįtakoja, 8% (tėvų) 

negalėjo atsakyti į šį klausimą, nes patalpomis nesidomėjo; 83% respondentų teigia,  kad patalpos 

atitinka jų lūkesčius, 17% teigia, kad neatitinka jų lūkesčių. 

 Kadangi užsiėmimai vyksta po pamokų, standartinėse ugdymo įstaigų patalpose, 

(dažniausiai klasėse, kabinetuose, aktų salėse) ne visi mokytojai turi galimybę keisti išorines erdves, 

pasirinkti baldus. Ugdytiniai patalpoje praleidžia daug laiko, tačiau mokytojai, kurdami palankesnes 

išorines aplinkas, ne visada gali daryti, ką norėtų. Suolų tipas nėra labai svarbus, svarbiau, ar suolai 

tinkamai išdėstyti. Dažniausiai mokytojai perstatinėja klasėse esančius suolus (dviviečius ar 

vienviečius). Jei užsiėmimo  metu nereikia naudotis ugdymo patalpos lenta, suolai statomi pusračiu, 

vieni prieš kitus ar kitaip, užtikrinant pakankamą stalo paviršiaus apšvietimą, taisyklingą kūno 

laikyseną, laikantis  atstumų tarp suolų,  kad ugdytiniai netrukdomai galėtų išeiti iš suolo. Dar svarbiau, 

kad ugdytiniai ugdymo patalpose ir ugdymo kabinetuose sėdėtų jų ūgį atitinkančiuose suoluose. 

Ugdytiniai užsiėmimus lanko skirtingo tipo ugdymo įstaigose, todėl jie turi nevienodas sąlygas 

žaidimams ir poilsiui arba tos erdvės yra mažos, netinkamas judresniems žaidimams. Ne visose ugdymo 

įstaigų patalpose, skirtose tautodailės ar etninės veiklos užsiėmimams, įrengti sanitariniai įrenginiai: 

kriauklės vandeniui. Ugdytiniai priversti vandenį atsinešti iš kitų patalpų. Jeigu patalpoje kriauklė yra, 

dažniausiai tik šaltas vanduo. Mokytojai teigia, kad dažniausiai patalpose negali nieko keisti, buvo 

nusiskundimų, kad patalpos žiemą būna labai šaltos, buvo nusiskundimų dėl elektros instaliacijos, dėl to, 

kad kiekvieną kartą prieš užsiėmimus tenka perstatinėti suolus.    

Respondentų buvo teirautasi apie ugdymo(si) procese naudojamas mokymo priemones. 

Respondentams nebuvo pateikiamas konkretus ugdymosi priemonių sąrašas, mokytojų buvo teirautasi, 

ar aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai įtakoja ugdytinių kūrybingumą.Respondentų atsakymai 

pateikti 14 paveiksle. 



59%
8%

8%

8%

17%

Ugdymo priemonių įtaka 
kūrybingumui

Taip Ne Kartais Neturiu savo nuomonės Kita

 

14 pav. Respondentų nuomonė apie ugdymo priemonių įtaką kūrybingumui 

 

Respondentų nuomonės apie ugdymo priemonių įtaką kūrybingumui išsiskyrė: 59% 

respondentų mano, kad tinkamos ugdymo priemonės, pakankamas jų kiekis, sudaro galimybę dirbti 

kūrybiškiau, įtakoja kūrybingumą;17% respondentų teigia, kad aprūpinimas priemonėmis, finansiniai 

ištekliai, įtakoja kūrybingumą; 8% respondentų teigia, kad aprūpinimas priemonėmis, finansiniai 

ištekliai  kartais įtakoja kūrybingumą; 8 % respondentų teigia,, kad aprūpinimas priemonėmis, 

finansiniai ištekliai neturi įtakos kūrybingumui, 8 % respondentų neturėjo savo nuomonės. 

   Ugdytinių ir jų tėvų buvo teirautasi apie ugdymosi priemonių įsigijimą ir naudojimą 

užsiėmimų metu. Respondentų atsakymai pateikti 15 paveiksle.   
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                              15 pav. Respondentų nuomonė apie ugdymo priemonių įsigijimą 



 

   Tėvų ir vaikų nuomonės apie priemonių įsigijimą nesutapo: 59% ugdytinių ir 73% 

tėvų teigė, kad visos priemonės gaunamos nemokamai užsiėmimų metu, 13% ugdytinių ir 5% tėvų 

teigė, kad visomis priemonėmis apsirūpina patys, 27% ugdytinių ir 22% tėvų teigė, kad patys 

įsigyja dalį priemonių, 1%  ugdytinių teigė, kad užsiėmimų metu nenaudojamos jokios priemonės.  

 

III.2. RESPONDENTŲ POŽIŪRIS Į VIDINIŲ UGDYMO(SI) APLINKŲ 

ĮTAKĄ KŪRYBINGUMUI 
 

Neformaliojo ugdymo veikloje didžiausias dėmesys skiriamas kompetencijoms, kurios 

yra neatsiejamos nuo jauno žmogaus savęs realizavimo aktyvioje tikslingoje veikloje (Rogers, 

2005). Vaikų ir jaunimo socializacijos programos (2010) tiksluose akcentuojama, kad reikia plėtoti 

vaikų ir jaunimo socialinio ugdymo švietimo įstaigose kryptis ir formas; skatinti vaikų ir jaunimo 

užimtumą, jo įvairovę; kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) ir socializacijos aplinką; ugdyti vaikų ir 

jaunimo socializacijos subjektų socialinę, edukacinę kompetenciją. 

Šiuolaikinėje, nuolat besikeičiančioje visuomenėje svarbu gebėti ugdytis, būti 

pilietiškam. Gyvenimo įgūdžiai, kultūrinės, socialinės kompetencijos turi padėti vaikui tapti 

brandžia asmenybe, gebančia atsakingai veikti visuomenėje ir geriau įsitvirtinti darbo rinkoje 

(Kalvaitis, 2013). Todėl buvo siekiama nustatyti, kokie vidinės aplinkos veiksniai įtakoja ugdytinių 

kūrybiškumą jų pasirinktų studijų/ansamblių užsiėmimų veikloje.  

Tyrimas atskleidė, kaip respondentai supranta ugdymo ir saviugdos proceso svarbą per 

neformaliojo ugdymo užsiėmimus, ugdant kūrybiškos asmenybės kompetencijas.  

Respondentų buvo teirautasi, ar ugdytiniai išbūna visą jiems skirtą užsiėmimų 

laiką.Responsdentų atsakymai pateikiami  16 paveiksle. 

 

 

16 pav. Respondentų nuomonė apie išbuvimą užsiėmimuose 
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Respondentų atsakymai nesutapo, nes ugdytiniai ir tėvai buvo pasirinkti atsitiktinai, 

jie nėra susieti giminystės ryšiais. 98% tėvų teigia, kad jų vaikai išbūna visą užsiėmimams skirtą 

laiką,  2% teigia,  kad viso laiko skirto užsiėmimams jų vaikai neišbūna (nusibosta, dar ilgiau norėtų 

būti, pasiima anksčiau). 72% ugdytinių teigia, kad išbūna visą užsiėmimams skirtą laiką,  28% 

teigia, kad  viso laiko,  skirto užsiėmimams, jie neišbūna (kartais reikia pareiti anksčiau, eina į kitą 

būrelį, lanko kitus būrelius, ateina tėveliai pasiimti, vyksta kiti užsiėmimai, kai gerai atlieka 

užduotis, išleidžia anksčiau, sergančio nepriima mokytojas, išvažiuoja autobusas, pavargsta, 

neįdomu).   

   Kauno tautinės kultūros centro ugdytiniai dalyvauja 25 NVŠ programų įgyvendinime. 

Respondentų buvo teirautasi, kurioje ugdymo įstaigoje vyksta studijų/ansamblių užsiėmimai 

Respondentų atsakymai pateikti 17 paveiksle.  

 

17 pav. Studijų/ansamblių užsiėmimų vieta 

66% respondentų teigia, kad studijų,ansamblių užsiėmimai vyksta toje pačioje mokykloje, 

kurioje jie mokosi, 27%  respondentų teigia, kad studijų, ansamblių užsiėmimai vyksta KTKC. 

66% respondentų teigia, kad studijų, ansamblių užsiėmimai vyksta toje pačioje mokykloje, 

kurioje jie mokosi, 27%  respondentų teigia, kad studijų, ansamblių užsiėmimai vyksta KTKC. 

Respondentų buvo teirautasi, ar jie lankytų tuos pačius užsiėmimus, jei užsiėmimai  

vyktų kitoje ugdymo įstaigoje. Respondentų atsakymai pateikti 18 paveiksle. 

41%
59%

Ar lankytų užsiėmimus,jei 
jie vyktų kitoje ugdymo 

įstaigoje?

 Taip Ne

 

18 pav. Respondentų nuomonė apie studijų/ansamblių užsiėmimų lankymą kitoje ugdymo įstaigoje 
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41% respondentų (tėvų) teigia, kad studijų/ansamblių užsiėmimus jų vaikai lankytų 

nepriklausomai nuo to, kurioje ugdymo įstaigoje jie vyktų, 59% tėvų teigia, kad studijų/ansamblių 

užsiėmimų jų vaikai nelankytų, jei jie vyktų kitoje ugdymo įstaigoje, nes mokykloje, kurioje 

mokosi yra patogiau, lankytų, priklausomai, ar patogus būtų užsiėmimų laikas, nelankytų, nes 

nesaugus rajonas, neturėtų laiko vaikus vežioti, nebūtų galimybės vežioti, per toli būtų vaikui 

pačiam važiuoti, būtų nepatogu vežioti.  

Dažniausiai esminiai veiksniai, darantys teigiamą įtaką ugdymo įstaigoje yra 

mokytojų teikiama individuali pagalba ugdytiniams (Rupšienė, Kučinskienė, 2006) ir kuriama 

ugdymosi aplinka, kurioje akcentuojama atsakomybė už savo ugdymo(si) pastangas, jų planavimą, 

įvertinimą ir visą ugdymosi procesą bei rezultatus, galimybė naudotis reikalingais ištekliais, 

nesėkmių toleravimas bei kokybiškas grįžtamasis ryšys (Davies, Ellison, 2006). Nustatyta, kad 

kūrybiškas mokyklos ir vaiko bendradarbiavimas suteikia ugdymui didesnę prasmę ir reikšmę, 

demokratizuoja socialinį gyvenimą ir plečia kūrybinio bendradarbiavimo iniciatyvas (Przybysz-

Zaremba, 2011).  

Ugdymuisi palankios mokyklos aplinkos kūrimas siejamas su atvira, savo veiklą 

tobulinančia institucija, galinčia sparčiai reaguoti į gyvenimo pokyčius, tikrovės iššūkius, kintančius 

visuomenės poreikius. Pasak P. Dalin, H. G . Rolf, B. Kleekamp (1999), tik kompleksinė mokyklos 

administracijos, personalo ir ugdytinių sąveika gali sudaryti palankią veiklos „politiką“. Ugdymui 

palankiai edukacinei aplinkai bendruomenėje, mokslininkų (Stoll, Fink,1998; Jucevičienė, 2007; 

Brown, Schainker, 2008; Berns, 2009 ir kt.) teigimu, būdinga ugdytinio savikontrolė, savivalda ir 

kritinis mąstymas. Vaikai, kurie išaugs apsupti bendradarbiavimo aplinkos, mokės ir mėgs protauti, 

mąstymas jiems taps vertybe, jie turės organizacinių, kūrybinių gebėjimų, jaus atsakomybę už savo 

mokymąsi ir elgesį (Everard, Morris, 1997).  

Tinkamai suprojektuota ugdymosi aplinka gali skatinti ne tik teigiamą besimokančiojo 

požiūrį į ugdymą ir ugdymąsi, bet ir stimuliuoti mąstymą, išradingumą,smalsumą, didinti savigarbą, 

pasitikėjimą savimi, žadinti savo vertės jausmą, stiprinti atsakomybę, teisingumą. Tokiai aplinkai 

sukurti svarbu, kad būtų užtikrintos nuoširdžios, šiltos, saugios ugdymosi sąlygos, pedagogas ir 

besimokantysis bendradarbiautų, aplinka padėtų atskleisti besimokančiojo vidinį potencialą ir 

intelektą, kitaip tariant, ji turi būti aktyvinanti, motyvuojanti (Indrašienė, Merfeldaitė, 2011). 

Buvo domėtasi, ar ugdytinių ir mokytojo bendravimas ir bendradarbiavimas įtakoja 

ugdytinių kūrybingumą. Respondentų atsakymai pateikiami 19 paveiksle.  
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           19 pav. Ugdytinių nuomonė apie užsiėmimų lankymo kriterijus  

 

85% respondentų teigia, kad veikla kuriama, planuojama, aptariama ir įgyvendinama 

kartu su jais; 15% respondentų teigia, kad veikla nekuriama, neplanuojama, neaptariama kartu, 

tačiau įgyvendinama kartu su jais; 27% respondentų teigia, kad jie užsiėmimus lanko, nes liepia 

lankyti tėvai, 73% teigia, kad jie užsiėmimus lanko, nes pasirinko patys; 89% respondentų teigia, 

kad užsiėmimai vyksta jiems patogiu laiku, 11% respondentų norėtų, kad užsiėmimų laikas nėra 

jiems labai patogus; 40% respondentų teigia, kad jiems už  užsiėmimus nereikia mokėti mokesčio;  

60% respondentų lanko užsiėmimus ir moka mokestį; 89% respondentų teigia, kad užsiėmimų 

veikloje jie  gali atsiskleisti ir atrasti save, 11% respondentų teiginiui nepritaria; 90% respondentų 

teigia, kad užsiėmimų veikloje jie gali būti savimi, turėti savo nuomonę, nebijoti klysti, pasitiki 

savo jėgomis; 91% respondentų teigia, kad užsiėmimų veikloje jie gali augti ir tobulėti; 86% 

respondentų teigia, kad užsiėmimų veikloje jie gali dirbti ir kurti drauge, komandoje; 84% 

respondentų teigia, kad užsiėmimų veikloje jie gali siekti savo tikslų ir nebūti abejingu; 93% 

respondentų teigia, kad jiems patinka užsiėmimų veikla. 

Palankios mikroaplinkos kūrimui bei žmogaus kūrybinei raiškai svarbūs asmens 

santykiai su jo aplinkos žmonėmis. A. H. Maslow teigia, kad mokiniai tik tada norės sužinoti ir 

suprasti, jeigu jie jausis patogiai fiziniu požiūriu, jei bus psichologiškai saugūs, jausis reikalingi, 

bus pripažinti. Tie mokiniai, kurie jaučia, kad yra mylimi, priimami, kad jais žavimasi, bus daugiau 

linkę domėtis mokymusi, negu tie, kurie jaučiasi esą atstumti ir ignoruojami, klaidingai suprantami 

(Daukšytė, 1993). Kuo šiltesni ir pastovesni mokytojų ir mokinių santykiai, kuo geresni jų santykiai 

su draugais, tuo mokiniai yra jautresni, draugiškesni, atviresni kūrybiniams siekiams. 

Buvo domėtasi, kokie  užsiėmimų lankymo pasirinkimo kriterijai yra svarbūs tėvams. 

Respondentų atsakymai pateikti 20 paveiksle. 
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20 pav. Tėvų nuomonė apie užsiėmimų lankymų kriterijus (%) 

89% respondentų pritaria teiginiui,  kad  jiems svarbus etnokultūrinis ugdymas; 73% 

respondentų domisi KTKC NVŠ programomis; 94% respondentų pritaria teiginiui, kad yra svarbu, 

kai užsiėmimuose vaikas gali siekti savo tikslų; 6% respondentų mano, kad vaikas turi atrasti 

tikslus, juos išsiugdyti, vaikai dažnai nelabai žino, kas svarbu, reikalingas vedimas. 100% 

respondentai pritaria teiginiams, kad svarbu, jog užsiėmimuose vaikas gali atsiskleisti ir atrasti save, 

vaikas gali dirbti ir kurti drauge, komandoje; vaikas gali būti savimi, turėti savo nuomonę, nebijoti 

klysti, pasitikėti savo jėgomis; vaikas gali augti ir tobulėti nekonkuruojant, užsiėmimai vyksta 

patogiu laiku. Respondentų buvo prašoma pažymėti, ar jie pritaria teiginiui, kad studijos/ansamblių 

užsiėmimai pasirinkti todėl, kad „nereikia mokėti mokesčio už studijas“. Respondentų nuomonės 

išsiskyrė: 11% respondentų pažymėjo teiginį, kad pasirinko šias studijas dėl to, kad nereikia mokėti 

mokesčio, 24%, kad mokestis nėra didelis, 65% pažymėjo teiginį, kad mokests nėra svarbus, nes 

vaikas nori lankyti užsiėmimus. Mokesčio dydis ar jo mokėjimas nesusijęs su ugdytinių 

kūrybingumo puoselėjimu.  

Buvo domėtasi respondentų nuomone apie mokytojo ir ugdytinio tarpusavio santykius 

užsiėmimų metu. Respondentai pažymėjo jiems priimtinus teiginius. Respondentų atsakymai 

pateikti 21 paveiksle.   
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21 pav. Ugdytinių nuomonė apie veiklos įdomumą  

42 % respondentų  pritarė teiginiui, kad jie visada užsiėmimo metu yra aktyvūs kūrėjai, 44% - jais 

tampa kartais, 14% - niekada nebūna aktyviais kūrėjais; 61% respondentų  patvirtino teiginį, kad  

užsiėmimuose  mokytojas visada įvertina jų asmeninę pažangą, 34 % - kartais, 5 % - niekada; 50% 

respondentų  patvirtino teiginį, kad  užsiėmimuose  mokytojas visada  juos giria už pažangą ir skiria 

sunkesnę užduotį, 31% - kartais, 15 % - niekada; 53 % respondentų  teigia, kad jie visada žino, ką 

veiks, atėję į užsiėmimą, 26 % - kartais, 21 % - niekada; 20% respondentų teigia, kad užsiėmimuose  

mokytojas visada leidžia pasiūlyti ir įgyvendinti savo idėjas, 62% - kartais, 18% - niekada; 19% 

respondentų teigia, kad užsiėmimuose  mokytojas visada leidžia daryti, tai ką nori, jei tai susiję su 

studijos/veikla, 65% - kartais, jei tai susiję su studijos/veikla, 16%  teigia, kad niekada; 53% 

respondentų teigia, kad užsiėmimuose mokytojas visada pasiteirauja apie jų savijautą, 39% - kartais, 

8% - niekada. 

Domėtasi respondentų nuomone apie kūrybingumą puoselėjančius kriterijus. Respondentai 

turėjo pažymėti jiems priimtinus teiginius. Respondentų (tėvų) atsakymai (%) pateikti 22 paveiksle.  

 

22 pav. Tėvų nuomonė apie kūrybingumą puoselėjančius kriterijus 
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   98% respondentų pritarė teiginiui, kad visada kūrybingumas puoselėjamas, kai 

mokytojo dėmesys sutelkiamas į ugdymo procesą, o ne į jo rezultatą; 2% - kad kartais; 100% 

respondentų pritarė teiginiui, kad visada kūrybingumas puoselėjamas, kai pagrindinis dėmesys 

skiriamas ne dalykui ar sričiai, o vaikui kaip asmenybei; 95% respondentų pritarė teiginiui, kad 

visada kūrybingumas puoselėjamas, kai vaikas ugdymo procese tampa aktyviu kūrėju, 5% - kad 

kartais; 95% respondentų pritarė teiginiui, kad visada kūrybingumas puoselėjamas, kai mokytojui 

svarbi vaiko asmeninė pažanga, 5% - kad kartais; 96% respondentų pritarė teiginiui, kad visada 

kūrybingumas puoselėjamas, kai mokytojas skatina vaiką įsivertinti pažangą ir numato, kaip gali jis 

pasiekti daugiau, 4% -  kad kartais. 

   Kūrybiškumo ugdymo procese nepaprastai svarbi mokytojo asmenybė, gebanti 

įžvelgti ir puoselėti geruosius ugdytinio  pradus, gerbianti vaiko  individualybę, galinti derinti jo 

interesus ir ugdymo uždavinius (Marcelionienė, 1993). Tik mokytojas tinkamai padrąsindamas ir 

vertindamas ugdytinius  sukuria kūrybai ir ugdymuisi palankią aplinką. Ne mažiau svarbūs 

kūrybiškumui palankios edukacinės aplinkos kūrimui yra mokytojų tarpusavio santykiai. Jei 

mokytojai jaučiasi jaukiai, patogiai bendraudami vienas su kitu, tai jų vertės jausmas yra pozityvus 

ir jie pozityviai bendrauja su mokiniais. Pyktis, priešiškumas, varžymasis su kitais, atsitolinimas 

nuo kitų veda į neramumą ir netoleranciją Ugdytiniams , jų galvosenai, elgesiui. Kas nesugyvena su 

kolegomis, nesugyvena ir su ugdytiniais (Černius, 1993). Tarpusavio supratimu ir pagarba turėtų 

būti paremti mokyklos ir bendruomenės santykiai, todėl kuriant palankią aplinką labai reikšmingas 

mokyklos ir bendruomenės santykių sureguliavimas. Jis neįmanomas be abiejų pusių susitarimo ir 

pagarbos.  

   Vienas iš vidinės aplinkos veiksnių yra ugdymo ir saviugdos procesas. Respondentų  

(mokytojų) buvo teirautasi, ar jų pačių darbo metodai, būdai ir formos turi įtakos kūrybingumui. 

Respondentų atsakymai pateikti 1 lentelėje.  

1 lentelė. Mokytojų nuomonė apie kūrybingumą puoselėjančius ugdymo ir saviugdos veiksnius  

Kūrybingumas puoselėjamas, kai: 

 

Taip Kartais  

mokytojas organizuoja įvairias veiklas 

 

85% 15% 

mokytojas randa būdų, kaip pristatyti ugdytinių kūrybos rezultatus, 

jais pasidžiaugti 
93% 7% 

mokytojas ugdytinius skatina mąstyti, kalbėtis ne tik apie rezultatus, 

bet ir apie procesą 

77% 23% 

mokytojas į kūrybinio mąstymo reikalaujančias veiklas siekia įtraukti 

kiekvieną ugdytinį 
100%  

mokytojas gerbia kitaip mąstančius ir besielgiančius, kitaip 

veikiančius ir atrodančius ugdytinius  

100%  

ugdytiniai sulaukia mokytojų ir bendraamžių palaikymo, supratimo 

  

77% 23 % 

mokytojų-ugdytinių, ugdytinių tarpusavio santykiai grįsti pagarba ir 

partneryste  

79% 21% 
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ugdytiniai  pripažįsta ne aplinkinių, bet savo asmenines iniciatyvas 

bei veiklą 

54% 46% 

mokytojas palaiko ugdytinių  iniciatyvas 

 

100%  

mokytojas skatina ugdytinius dalyvauti planuojant ir organizuojant 

veiklą 

100%  

mokytojas išbando ir taiko naujus ugdymo ir ugdymosi būdus, 

metodus 

46% 46% 

mokytojas siekia padėti ugdytiniams  pasitikėti savo kūrybinėmis 

galiomis, pozityviai save vertinti 
92% 8% 

 

   Respondentų nuomone kūrybingumas puoselėjamas visada, kai: mokytojas ugdytinius 

skatina mąstyti, kalbėtis ne tik apie rezultatus, bet ir apie procesą (100%); mokytojas į kūrybinio 

mąstymo reikalaujančias veiklas siekia įtraukti kiekvieną ugdytinį (100%); mokytojas gerbia kitaip 

mąstančius ir besielgiančius, kitaip veikiančius ir atrodančius ugdytinius (100%); mokytojas palaiko 

ugdytinių  iniciatyvas (100%); mokytojas skatina ugdytinius dalyvauti planuojant ir organizuojant 

veiklą  (100%); mokytojas randa būdų, kaip pristatyti ugdytinių kūrybos rezultatus, jais pasidžiaugti 

(93%); mokytojas siekia padėti ugdytiniams  pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis, pozityviai save 

vertinti iniciatyvas (92%). mokytojas organizuoja įvairias veiklas (85%); mokytojų-ugdytinių, 

ugdytinių tarpusavio santykiai grįsti pagarba ir partneryste (79%); ugdytiniai sulaukia mokytojų ir 

bendraamžių palaikymo, supratimo (77%); ugdytiniai  pripažįsta ne aplinkinių, bet savo asmenines 

iniciatyvas bei veiklą (54%); mokytojas išbando ir taiko naujus ugdymo ir ugdymosi būdus, 

metodus  (46%). 

   Respondentų nuomone kūrybingumas puoselėjamas kartais, kai: mokytojas išbando ir 

taiko naujus ugdymo ir ugdymosi būdus, metodus  (54%); ugdytiniai  pripažįsta ne aplinkinių, bet 

savo asmenines iniciatyvas bei veiklą (46%); ugdytiniai sulaukia mokytojų ir bendraamžių 

palaikymo, supratimo (23%); mokytojų -ugdytinių, ugdytinių tarpusavio santykiai grįsti pagarba ir 

partneryste (21%); mokytojas organizuoja įvairias veiklas (15%);  mokytojas randa būdų, kaip 

pristatyti ugdytinių kūrybos rezultatus, jais pasidžiaugti (7%); mokytojas siekia padėti ugdytiniams  

pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis, pozityviai save vertinti iniciatyvas (8%). 

   Labai svarbūs ir kiti tarpasmeniniai ryšiai, tokie kaip: mokytojas – mokyklos vadovas, 

mokytojas – mokytojas, mokykla - bendruomenė (Žibaitis, 1993). Vadovo pripažinimą gali nulemti 

ne tik visos grupės bendro tikslo žinojimas supratimas ir siekimas, bet ir ryškūs asmens bruožai - 

drąsa veikti ir organizuoti. V. J. Černius (1992) išskiria tokias geram vadovui būdingas charakterio 

savybes: aiškaus tikslo turėjimas, ištvermingumas, savęs pažinimas, noras mokytis, darbo 

pamėgimas, sugebėjimas patraukti, jausminis subrendimas ir t.t. Šios savybės nepaprastai 

reikšmingos ne tik vadovui bendraujant su įstaigos  pedagogais, bet ir pačiam mokytojui, kuriant 

ugdymo įstaigoje  kūrybiškumui palankią. 
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   Buvo domėtasi respondentų nuomone apie pačių mokytojų kūrybingumui skleistis 

įtakojančius aplinkos veiksnius. Respondentų buvo prašoma pažymėti jiems priimtinus teiginius. 

Respondentų atsakymai pateikti 2 lentelėje.  

2 lentelė. Mokytojų nuomonė apie ugdytinių  kūrybingumą įtakojančius vidinės aplinkos veiksnius 

Ugdytinių kūrybingumą įtakoja: Taip Ne Iš dalies   

psichologinis klimatas ugdymo(si) įstaigoje  92%  8% 

veikimo laisvė, kūrybingumo veikloje skatinimas 67%  33% 

aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai 50% 7% 43% 

galimybė bendrauti, bendradarbiauti 92%  8% 

šeimos auklėjimo stilius 54% 8% 38% 

KTKC vadovų kompetencija 67% 16% 17% 

KTKC mokytojų skatinimas  83% 9% 8% 

Dalijamasis pedagoginio kūrybingumo patirtimi su kitais KTKC pedagoginiais darbuotojais: 

taikomais inovatyviais mokymo metodais 82% 18%  

įdomiais problemų sprendimo būdais  100%   

sudaromomis sąlygomis pristatyti savo kūrybą 92% 8%  

pritarimas tradicijų, kaip pagerbti, paskatinti mokytojus už 

inovatyvumą, originalumą puoselėjimui   
91% 9%  

 

   Mokytojų nuomone, kūrybingumą įtakoja: psichologinis klimatas ugdymo(si) 

įstaigoje (92%); veikimo laisvė, kūrybingumo veikloje skatinimas (67%); aprūpinimas 

priemonėmis, finansiniai ištekliai (92%); galimybė bendrauti, bendradarbiauti (92%); šeimos 

auklėjimo stilius (54%); KTKC vadovų kompetencija (67%);  KTKC mokytojų skatinimas (83%); 

dalijamasis pedagoginio kūrybingumo patirtimi su kitais KTKC pedagoginiais darbuotojais: 

taikomais inovatyviais mokymo metodais (82%);  įdomiais problemų sprendimo būdais (100%); 

sudaromomis sąlygomis pristatyti savo kūrybą (92%); pritarimas tradicijų, kaip pagerbti, paskatinti 

mokytojus už inovatyvumą, originalumą puoselėjimui (91%); iš dalies: psichologinis klimatas 

ugdymo(si) įstaigoje (8%); veikimo laisvė, kūrybingumo veikloje (33%); aprūpinimas 

priemonėmis, finansiniai ištekliai (43%); šeimos auklėjimo stilius (38%);  KTKC vadovų 

kompetencija (17%); KTKC mokytojų skatinimas (8%); galimybė bendrauti, bendradarbiauti (8%); 

neįtakoja: aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai galimybė (7%);  šeimos auklėjimo stilius 

(8%); KTKC vadovų kompetencija (16%);  KTKC mokytojų skatinimas (9%); dalijamasis 

pedagoginio kūrybingumo patirtimi su kitais KTKC pedagoginiais darbuotojais: taikomais 

inovatyviais mokymo metodais (18%); sudaromomis sąlygomis pristatyti savo kūrybą (8%); 

pritarimas tradicijų, kaip pagerbti, paskatinti mokytojus už inovatyvumą, originalumą puoselėjimui 

(9%).  
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   Buvo domėtasi respondentų nuomone apie galimus trukdžius ugdytinių kūrybingumui 

skleistis. Respondentų buvo prašoma pažymėti jiems priimtinus teiginius. Respondentų atsakymai 

pateikti 3 lentelėje.        

            3 lentelė. Mokytojų nuomonė apie ugdytinių kūrybingumui skleistis trukdančius  veiksnius

       

Ugdytinių kūrybingumui skleistis trukdo: Taip Ne Iš dalies   

NVŠ ugdymo programos 9% 83% 8% 

nepalankus psichologinis klimatas ugdymo(si) aplinkoje 75% 17% 8% 

ugdytinių abejingumas, ugdymosi motyvacijos stoka  54% 8% 38% 

netinkama sociokultūrinė aplinka  27% 18% 55% 

ugdymo(si) priemonių trūkumas  69% 8% 23% 

žinių, informacijos, kaip ugdyti ugdytinių kūrybiškumą, trūkumas 23% 25% 42% 

pačių mokytojų  pasyvumas, iniciatyvų stoka  17% 55% 25% 

didelis ugdytinių skaičius užsiėmimo metu 77%  23% 

mokytojų darbo krūvis  16% 69% 15% 

 

    Iš 3 lentelės matyti, kad ugdytinių kūrybingumui skleistis netrukdo: NVŠ ugdymo 

programos (83%), mokytojų darbo krūvis (69%), pačių mokytojų pasyvumas, iniciatyvų stoka 

(55%), žinių, informacijos, kaip ugdyti ugdytinių kūrybiškumą, trūkumas (25%), iš dalies trukdo: 

netinkama sociokultūrinė aplinka (55%), žinių, informacijos, kaip ugdyti ugdytinių kūrybiškumą, 

trūkumas (42%), ugdytinių abejingumas, ugdymosi motyvacijos stoka (38%),  pačių mokytojų  

pasyvumas, iniciatyvų stoka (25%), didelis ugdytinių skaičius užsiėmimo metu (23%), ugdymo(si) 

priemonių trūkumas (23%), trukdo: nepalankus psichologinis klimatas ugdymo(si) aplinkoje 

(75%), pačių ugdytinių abejingumas, ugdymosi motyvacijos stoka (54%), netinkama sociokultūrinė 

aplinka (27%), ugdymo(si) priemonių trūkumas (69%),  didelis ugdytinių skaičius užsiėmimo metu 

(77%). 

   Respondentų buvo prašoma parašyti, kokių veiksmų ar priemonių, padėsiančių 

skleistis Jų pačių ir ugdytinių kūrybingumui, tikimasi iš KTKC administracijos, metodinės grupės, 

kolegų.  
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Mokytojų siūlomi veiksmai, priemonės: 

 Skatinti vaikų smalsumą, supažindinant su jiems naujomis technikomis 

 Nežinau  

 Parodos ir kelių studijų bendri renginiai 

 Dėmesys, konkreti kūrybinė veikla 

 Parodų organizavimas, išvykos į muziejus, edukacijos, panaši veikla studijose, pasikviečiant 

kitus mokytojus 

 Glaustas bendradarbiavimas su ugdytiniais 

 Vykdyti stovyklas, išvykas, kurios paskatintų daugiau bendrauti vieniems su kitais, taip pat 

įtraukiant tėvus į užsiėmimų veiklą. 

 Mokymosi priemonių trūkumas, įvairesnių instrumentų, kuriuos vaikai galėtų pasidaryti 

patys  

 

 

 

Tėvų   pasiūlymai, pastebėjimai, atsiliepimai: 

 Smagu, kad pastebi mokytoja vaikų sugebėjimus ir juos atskleidžia, leidžia pasireikšti 

vaikui, atsiskleisti. Vaikui padeda kaip asmenybei. 

 Labai nuostabus būrelis, mano vaikas labai laimingas. Ačiū! 

 Vadovei reikėtų sumažinti nervinę įtampą savyje ir labiau atsižvelgti į vaikų poreikius. 

 Ačiū už gražų kalėdinį koncertą, buvo labai šiltas vakaras. 
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 Viskas gerai, pasiūlymų neturiu. 

 Ačiū už laimingą vaiką!  

 Padėka už tai, jog vaikas gali save išreikšti,  nebijodamas klysti. 

 Reiktų atkreipti dėmesį į daiktų proporcijas ir erdvinius daiktus, šešėliavimą.  

 Man viskas tinka ir patinka, labai nuoširdžios vadovės. Ačiū. 

 Linkiu gerų idėjų, kantrybės, kaip buvo iki šiol. 

 Mokytojas įdeda labai daug į dažnai neklusnių vaikų ugdymą. Bando 

skatinti juos. Rodo kantrybę. Linkiu tą kantrybę išlaikyti, nes su mūsų 

vaikais jos reikia. 

  Man  patinka šie užsiėmimai, nžn, ką dar galima būtų padaryti 

 Viskas puiku! 

    Suderinti būrelių laiką, nes visi būna tą pačią dieną. 

 Viskas labai patinka ir tikrai nesinorėtų, kad tektų vaiką į būrelį vežioti kažkur kitur. 

Jaučiamės saugūs, žinodami, kad vaikas yra mokykloje. Esama dėkingi mokytojams už jų 

kūrybingumą ir atsidavimą vaikams. Vaikas ateina patenkintas ir pilnas įspūdžių. 

 Nuostabi mokytoja ir labai įvairi, įdomi, šauni veikla. Noriu padėkoti mokytojai ir visam 

kolektyvui už kūrybiškumą, šiltumą bei puikią atmosferą pamokėlėse. 

 Daugiau tokių būrelių, patinka įvairovė ir vėlimas, ir nėrimas ir klijavimas, dar gal būtų 

galima dekupažo pamokyti, origami. 

 Vaikas patenkintas būreliu. Tėvai irgi. 

 Dukrai ir mamai viskas patinka ir tinka. 

 

IŠVADOS 

1. Kauno tautinės kultūros centro studijų/ansamblių užsiėmimai vyksta Kauno tautinės kultūros 

centro, Etninės veiklos studijos ir 20 kitų Kauno miesto ugdymo įstaigų (pagal 

bendradarbiavimo sutartis) patalpose (2017 m. sausio mėnesio duomenimis).  

2. Studijų/ansamblių užsiėmimus lanko 78 grupių ugdytiniai: 5 neformalaus švietimo ugdymo 

įstaigose -  35 grupės; 4 progimnazijose – 10 grupių; 4 pradinėse mokyklose – 20 grupių; 2 

pagrindinėse mokyklose – 2 grupės; 2 gimnazijose –  4 grupės; 3 mokyklose - daugiafunkciuose 

centruose - 7 grupės. 

3. Respondentų nuomone ugdytinių kūrybingumui skleistis pirmumas teikiamas vidinės aplinkos 

veiksniams, tačiau yra nuomonių, kad kūrybingumą įtakoja ir išorinės aplinkos veiksniai. 

4. Respondentų nuomonė apie išorinės aplinkos (patalpos, interjeras, eksterjeras, ugdytinio darbo 

vieta, ugdymo(si) priemonės ir pan.) veiksnių įtaką kūrybingumui išsiskyrė. Respondentų 

teigimu, ugdytinių kūrybingumui skleistis turi įtakos tokie išorinės aplinkos veiksniai, kaip: 

 patalpų apšvietimas (83%), 
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 patalpos, kuriose vyksta užsiėmimai (64%),  

 erdvės, skirtos ugdytinių priemonių laikymui (50%),  

 erdvės, skirtos mokytojų ugdymui skirtų  priemonių laikymui (59%),  

 83 % respondentų teigia,  kad patalpos atitinka jų lūkesčius,  

 8% respondentų ( tėvų) negalėjo atsakyti į šiuos klausimus, nes patalpomis nesidomėjo. 

5. Respondentų teigimu, ugdytinių kūrybingumui skleistis neturi įtakos tokie išorinės aplinkos 

veiksniai, kaip: 

 patalpos, kuriose vyksta užsiėmimai (28%) 

 patalpų apšvietimas (17% ), 

 interjeras, baldai (31 %), 

 erdvės, skirtos ugdytinių priemonių laikymui (42%), 

 erdvės, skirtos mokytojų ugdymui skirtų  priemonių laikymui (41%), 

 17 % respondentų teigia,  kad patalpos neatitinka jų lūkesčių. 

 8% respondentų ( tėvų) negalėjo atsakyti į šiuos klausimus, nes patalpomis nesidomėjo. 

6. Vienas iš išskirtinių išorinės aplinkos veiksnių -  užsiėmimų veiklai įgyvendinti reikalingos 

ugdymo priemonės. Respondentų nuomonės apie priemonių įtaką kūrybingumui skleistis 

išsiskyrė: 

 59% respondentų mano, kad tinkamos ugdymo priemonės, pakankamas jų kiekis, sudaro 

galimybę dirbti kūrybiškiau, įtakoja kūrybingumą; 

 17% respondentų teigia, kad aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai, įtakoja 

kūrybingumą;  

 8% respondentų teigia, kad aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai  kartais įtakoja 

kūrybingumą;  

 8% respondentų teigia, kad aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai neturi įtakos 

kūrybingumui; 

 8 % respondentų neturėjo savo nuomonės. 

7. Respondentų teigimu, ugdytinių kūrybingumui skleistis netrukdo:  

 NVŠ ugdymo programos (83%), 

 mokytojų darbo krūvis (69%), 

  pačių mokytojų pasyvumas, iniciatyvų stoka (55%), 

  žinių, informacijos, kaip ugdyti ugdytinių kūrybiškumą, trūkumas (25%),  

iš dalies trukdo:  

 netinkama sociokultūrinė aplinka (55%), 

  žinių, informacijos, kaip ugdyti ugdytinių kūrybiškumą, trūkumas (42%), 

  ugdytinių abejingumas, ugdymosi motyvacijos stoka (38%),  

  pačių mokytojų  pasyvumas, iniciatyvų stoka (25%), 

  didelis ugdytinių skaičius užsiėmimo metu (23%), 
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  ugdymo(si) priemonių trūkumas (23%),  

trukdo:  

 nepalankus psichologinis klimatas ugdymo(si) aplinkoje (75%), 

 pačių ugdytinių abejingumas, ugdymosi motyvacijos stoka (54%), 

 netinkama sociokultūrinė aplinka (27%),  

 ugdymo(si) priemonių trūkumas (69%),  

 didelis ugdytinių skaičius užsiėmimo metu (77%). 

8. Respondentų nuomonės apie ugdytinių  kūrybingumą įtakojančius vidinės aplinkos veiksnius 

išsiskyrė. Respondentų teigimu, ugdytinių  kūrybingumą įtakoja tokie vidinės aplinkos 

veiksniai kaip: 

 psichologinis klimatas ugdymo(si) įstaigoje (92%);  

 veikimo laisvė, kūrybingumo veikloje skatinimas (67%);  

 aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai (92%); 

 galimybė bendrauti, bendradarbiauti (92%);  

 šeimos auklėjimo stilius (54%);  

 KTKC vadovų kompetencija (67%);  

 KTKC mokytojų skatinimas (83%);  

dalijamasis pedagoginio kūrybingumo patirtimi su kitais KTKC pedagoginiais darbuotojais: 

 taikomais inovatyviais mokymo metodais (82%);  

 įdomiais problemų sprendimo būdais (100%);  

 sudaromomis sąlygomis pristatyti savo kūrybą (92%);  

 pritarimas tradicijų, kaip pagerbti, paskatinti mokytojus už inovatyvumą, originalumą 

puoselėjimui (91%).  

9. Respondentų teigimu, ugdytinių  kūrybingumą  iš dalies įtakoja tokie vidinės aplinkos 

veiksniai kaip: 

 psichologinis klimatas ugdymo(si) įstaigoje (8%); 

 veikimo laisvė, kūrybingumo veikloje (33%);  

 aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai (43%); 

  šeimos auklėjimo stilius (38%);   

 KTKC vadovų kompetencija (17%);  

 KTKC mokytojų skatinimas (8%); 

 galimybė bendrauti, bendradarbiauti (8%).  

10. Respondentų teigimu, ugdytinių  kūrybingumo neįtakoja tokie vidinės aplinkos veiksniai kaip: 

 aprūpinimas priemonėmis, finansiniai ištekliai galimybė (7%);  

 šeimos auklėjimo stilius (8%); 

 KTKC vadovų kompetencija (16%);  

 KTKC mokytojų skatinimas (9%);  
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dalijamasis pedagoginio kūrybingumo patirtimi su kitais KTKC pedagoginiais darbuotojais:  

 taikomais inovatyviais mokymo metodais (18%);  

 sudaromomis sąlygomis pristatyti savo kūrybą (8%);  

 pritarimas tradicijų, kaip pagerbti, paskatinti mokytojus už inovatyvumą, originalumą 

puoselėjimui (9%).  

11. Respondentų nuomone kūrybingumas puoselėjamas, kai:  

 mokytojo dėmesys sutelkiamas į ugdymo procesą, o ne į jo rezultatą (visada -  98%, 

kartais - 2%); 

 pagrindinis dėmesys skiriamas ne dalykui ar sričiai, o vaikui kaip asmenybei (visada -  

100%); 

 vaikas ugdymo procese tampa aktyviu kūrėju (visada -  95%; 5% - kartais); 

 kūrybingumas puoselėjamas, kai mokytojui svarbi vaiko asmeninė pažanga (visada -  

95%; 5% - kartais); 

 mokytojas skatina vaiką įsivertinti pažangą ir numato, kaip gali jis pasiekti daugiau 

(visada -  96%; 4% - kartais).  

12. Respondentų nuomone kūrybingumas puoselėjamas visada, kai:  

 mokytojas organizuoja įvairias veiklas (85%);  

 mokytojas randa būdų, kaip pristatyti ugdytinių kūrybos rezultatus, jais pasidžiaugti (93%); 

  mokytojas ugdytinius skatina mąstyti, kalbėtis ne tik apie rezultatus, bet ir apie procesą 

(100%); 

  mokytojas į kūrybinio mąstymo reikalaujančias veiklas siekia įtraukti kiekvieną ugdytinį 

(100%); 

 mokytojas gerbia kitaip mąstančius ir besielgiančius, kitaip veikiančius ir atrodančius 

ugdytinius (100%);  

 ugdytiniai sulaukia mokytojų ir bendraamžių palaikymo, supratimo (77%);  

 mokytojų - ugdytinių, ugdytinių tarpusavio santykiai grįsti pagarba ir partneryste (79%); 

 ugdytiniai  pripažįsta ne aplinkinių, bet savo asmenines iniciatyvas bei veiklą (54%); 

 mokytojas palaiko ugdytinių  iniciatyvas (100%); 

 mokytojas skatina ugdytinius dalyvauti planuojant ir organizuojant veiklą (100%); 

 mokytojas išbando ir taiko naujus ugdymo ir ugdymosi būdus, metodus  (46%); 

 mokytojas siekia padėti ugdytiniams  pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis, pozityviai save 

vertinti iniciatyvas (92%). 

13. Respondentų nuomone kūrybingumas puoselėjamas kartais, kai:  

 mokytojas organizuoja įvairias veiklas (15%);   

 mokytojas randa būdų, kaip pristatyti ugdytinių kūrybos rezultatus, jais pasidžiaugti (7%);  

 ugdytiniai sulaukia mokytojų ir bendraamžių palaikymo, supratimo (23%);  

 mokytojų-ugdytinių, ugdytinių tarpusavio santykiai grįsti pagarba ir partneryste (21%); 
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 ugdytiniai  pripažįsta ne aplinkinių, bet savo asmenines iniciatyvas bei veiklą (46%); 

 mokytojas išbando ir taiko naujus ugdymo ir ugdymosi būdus, metodus  (54%); 

 mokytojas siekia padėti ugdytiniams  pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis, pozityviai save 

vertinti iniciatyvas (8%). 

14. Kauno tautinės kultūros centro ugdymo(si) aplinkos yra palankios ugdytinių kūrybingumui 

skleistis, jose ugdytiniai  jaučiasi saugūs ir pasitikintys savo kūrybinėmis galiomis. 

15. Siekiant puoselėti kūrybingumui palankią ugdymo(si) aplinką, mokytojai iš kolegų, metodinės 

grupės ir Centro administracijos pirmiausiai norėtų sulaukti palaikymo ir supratimo, geranoriško 

bendravimo ir bendradarbiavimo, o iš ugdytinių – iniciatyvumo ir  pozityvaus savęs 

įsivertinimo.  
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