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SVARBIOS 
DETALĖS

Galima rinktis visą programą arba atskirus modulius. Visi moduliai akredituoti VU Pedagogų 
kompetencijų tobulinimo ir plėtros centre. 1 modulio trukmė – ne mažiau kaip 42 val., visos 
programos – ne mažiau kaip 168 val. Veiklos organizuojamos ir kontaktiniu, ir nuotoliniu 
būdu. Įtraukiamas platus mokslininkų, menininkų ir tarptautinių partnerių tinklas.
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Suomiškos metodikos 
integravimas į mokyklos ugdymo 
procesus. Tai holistinis požiūris, 

kuris remiasi komandiniu darbu ir 
įgalinimu. Mokomasi spręsti 
realaus pasaulio problemas, 
žinias paversti įgūdžiais, 

akcentuojamos metodo sąsajos 
su kultūriniu ugdymu, lyderyste ir 

STEAM mąstymu.

Tai ir teorinė, ir praktinė 
metodika, įgalinanti kūrybinio 

mąstymo taikymą ugdymo 
procese. Programoje derinamos 
filosofijos, meno, psichologijos, 

edukologijos, neuromokslo 
perspektyvos. Sąveika su 

lyderyste, kultūriniu ugdymu, 
STEAM, galimai ir įtraukumu.

Lyderystė susijusi su pajėgumu 
imtis iniciatyvos sudėtingų ir 
aiškių sprendimų neturinčių 
problemų akivaizdoje, kai 

ekspertinių žinių nepakanka. 
Būtent to moko ir kūrybinis 
mąstymas. Mokymai padės 
įgalinti, sutelkti ir paruošti 

bendruomenę permainoms. 
Sąveika su kultūriniu ugdymu.

Fenomenais bei problemomis 
grįstas ugdymas atskleidžiamas 
kaip esminė STEAM mąstysenos 

dalis. Parodoma kaip STEM 
sąveikauja su A („Arts“) plotme, 
kokiu būdu menas ir kūryba gali 

daryti įtaką gamtos ir tiksliųjų 
mokslų prieigoms. Sąveika su 
STEAM, lyderyste, kultūriniu 

ugdymu.

ADAPTUOTI 
SPRENDIMAI

Mūsų komanda padeda rasti adaptuotus, konkrečiai 
savivalybei pritaikytus sprendimus. Programa bus 
sukonkretinama pagal situacijos analizę, įtraukiant 
partnerius, parenktant papildomus mokymus, 
atsižvelgiant į specifinius poreikius.



„KŪRYBINGUMO 
MOKYKLOS“ PATIRTIS

MOKYMAI IR PROGRAMOS

Paskaitos, kursai, mokymai ir programos 

Parengtos 4 mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
programos, specialūs kursai moksleiviams. 

Bendradarbiaujama su 300 partnerių 
mokyklų, Vilniaus ir Šiaulių STEAM centrais, 

įtraukta 400 mokytojų, kelios dešimtys 
tūkstančių moksleivių.

TARPTAUTINIAI IR NACIONALINIAI PROJEKTAI

Tarptautiniai projektai 
The School of Creativity, vykdomas kartu Talino 

universitetu ir Suomijos kūrybiško švietimo taryba 
(CCE Finland, OY), finansuoja „Nordplus 

Horizontal”.  
Creative Ecologies: Between Art and Science, 
vykdomas kartu Iceland University of the Arts, 

Kohta Gallery Finland, Podium Norway, finansuoja 
„Nordplus Horizontal”.  

The Zones of Creativity, vykdomas kartu su 
Suomijos kūrybiško švietimo taryba (CCE Finland, 

OY) ir Podium Norway, finansuoja „Erasmus+”. 

Kūrybingumo ambasadoriai 

Lietuvos savivaldybėse vykdomas 
tęstinis mokytojų tobulinimosi ir 

lyderystės projektas, pakopomis ugdant 
kūrybinį mąstymą ir fenomenais gįstą 

mokymą. Sukuriama originali medžiaga 
– mokytojų paruošti atvirai prieinami 

kūrybingų pamokų planai.

Nacionaliniai projektai 
Menininkai kaip mokslininkai, meno ir 
mokslo sąveikos projektas, pristatantis 

videopamokas moksleiviams, finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba, Spaudos radijo ir 

televizijos rėmimo fondas.  
Fenomenai kaip kūryba, fenomeninis 
ugdymas ir kultūra, finansuoja Lietuvos 

kultūros taryba. 
Išpildant „A“ raidę: kūrybingumas ir kultūra 
kaip STEAM ugdymo dalis, STEAM ir kultūra, 

finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

VIDEOPAMOKOS IR LRT LAIDA

Mokyklos lektoriai ketverius metus kuria atvirai prieinamas videopamokas, lengvai integruojamas į 
mokymo planus bei įvairiai pritaikomas ugdymo procese. Nemaža dalis videopamokų parengiama 

bendradarbiaujat su meno ir mokslo lauko atstovais, jos tampa ir LRT kanaluose rodomos ir 
projekto idėjas skleidžiančios laidos „Kūrybingumo mokykla“ dalimi.

AUTORIAI IR LEKTORIAI

Programas rengia Vilniaus universiteto filosofijos instituto profesorius, MIT (JAV) afilijuotas 
mokslininkas Kristupas Sabolius bei komunikacijos ir reklamos specialistas Tomas Ramanauskas. 

Lektoriai daugiau nei dešimtmetį tyrinėja kūrybingumo, meno ir mokslo sąveikos, kultūros ir 
edukacijos temas. Rengiant projektus bendradarbiauja Lietuvos ir Šiaurės šalių mokslininkai, 

menininkai, švietimo ekspertai.

Kontakatai: labas@kumokykla.lt,+370 601 64790,  www.kumokykla.lt



KAS YRA FENOMENAIS 
GRĮSTAS UGDYMAS?

Kontakatai: labas@kumokykla.lt,+370 601 64790,  www.kumokykla.lt

FENOMENAIS GRĮSTAS UGDYMAS (PhBL) 
Tai Suomijoje sukurta ir išpuoselėta metodika, kuri reikšmingai prisidėjo prie švietimo pokyčių šioje 
šalyje ugdant laisvas ir sąmoningas asmenybes.  Šis metodas orientuojasi į keturias esmines ateities 

kompetencijas — kritinį mąstymą, kooperaciją, komunikaciją ir kūrybingumą. 
Jis taip pat pasižymi ilgalaikiu ir tvariu poveikiu, kuris ne tik gerina mokinių pasiekimus, bet ir visą 

mokyklos bendruomenės gyvenimą.

ESMINIAI PhBL PRINCIPAI

Holistinis. 
Kontekstualizuotas. 

Autentiškas.  
Problema ir tyrimais grįstas. 

Remiasi mokinių mokymosi procesu. 
Mokytojų vaidmuo — suaktyvinti mokymąsi ir 

mąstymą. 
Žinias konvertuoja į įgūdžius.

5 PRIEŽASTYS RINKTIS 
„KŪRYBINGUMO MOKYKLĄ“

1. Unikali programa. 
2. Atitikimas TŪM prioritetams. 
3. Akreditacija ir integralumas. 

4. Organizacijos patirtis. 
5. Profesionalūs lektoriai.

KODĖL PhBL?

PhBL apjungia STEAM, KULTŪRINĮ UGYDYMĄ bei leidžia skleistis 
LYDERYSTEI.


