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Gramatikos taisyklės?!??
Visai nenuobodu, jeigu dalyvausi ,,Kūrybinių partnerysčių” projekte!
Mūsų mokykla – viena iš kelių dešimčių Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklų, atrinktų dalyvauti unikaliame ,,Kūrybinių
partnerysčių“ projekte, kurį įgyvendina Ugdymo plėtotės
centras (projektas ,,Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių
modelį“ (projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001)
vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę ,,Aukščiausios kokybės
formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“). Šio
projekto, kuris daugybę metų buvo įgyvendinamas Jungtinėje
Karalystėje, vienas iš tikslų – sėkmingas mokinių, mokytojų ir
kuriančių praktikų bendradarbiavimas. Kuriančiu praktiku
mokykloje gali tapti įvairių profesijų ar meno sričių atstovai:
teatro, kino, šokio kūrėjai, aktoriai, psichologai, mokslininkai ir
kt. Kokiu principu jie atkeliauja į mokyklas? Mokyklos projekto
kuratorius, kuriantis agentas bei mokiniai išsiaiškina probleminę
sritį, t.y., įvardija dalyką, kuris mokiniams nėra patrauklus, kurį
norėtų mokytis kitaip, įdomiau.
Mūsų mokyklos kūrybine agente tapo druskininkietė Ieva
Žibūdaitė, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Vilniuje. Ievos dėka
pamokos tapo patrauklesnės – juk vaikams smagu bendrauti su nuoširdžiu, optimizmu trykštančiu jaunu žmogumi,
kuris siūlo išbandyti netradicines veiklas, skatinančias mokinius imtis asmeninės atsakomybės. Tokių užsiėmimų metu
mokiniai mokėsi bendradarbiavimo
,,meno“, ugdė pasitikėjimą savimi –
gilėjo jų savivertės jausmas, čia jie
galėjo priimti kūrybiškus sprendimus,
čia kiekvieno nuomonė buvo svarbi,
gerbtina, įdomi kitiems. Galop, tokių
pamokų metu išryškėjo stipriosios
mokinių charakterio savybės, klasės
kolektyvo pranašumai ir trūkumai,
mokinių požiūris į daugelį mokomųjų
dalykų. Pasirodo, kad viena iš
sudėtingiausių
mokslo
sričių
penktokams (projekte dalyvauja 5b kl.)
– lietuvių kalbos gramatikos taisyklės!
„Nuobodu, neįdomu, reikalauja daug
pastangų ir susikaupimo“.

Taigi, projekto idėja ir siekis - sukurti „mechanizmą“, kurio kertine ašimi tampa į mokyklos bendruomenę įsiliejantis
naujas žmogus, kitaip - ,,kūrėjas“, generuosiantis sėkmingesnio, patrauklesnio, netgi gyvybingesnio mokymo(si)
idėjas. Tokį ,,kūrėją“ mūsų mokykla jau turi – tai veiklių, iniciatyvių menininkų, džiazo muzikantų šeima iš Klaipėdos –
Jotvilas ir Linas Švirinai. Jau pirmojo susitikimo su mokyklos administracija bei projekto komanda metu, išryškėjo
viltingos kuriančių praktikų svajos – su jaunaisiais penktokais įkurti mokykloje radijo stotį...

Tikime, kad vasarį prasidėsiantys užsiėmimai padovanos mokiniams daugybę neįkainojamų įspūdžių ir vertingos
bendravimo patirties.

