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KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS  –  INVESTICIJA Į MOKINĮ 

 

2018 m. balandžio 5 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje vyko praktinė konferencija 

„Kūrybinės dirbtuvės 2018“, jos tema „Kūrybiškumo ugdymas – investicija į mokinį“. Į 

konferenciją atvyko apie 160 rajono mokytojų ir mokyklų vadovų. 

Pilnutėlėje aktų salėje susirinkusius sveikino ir produktyvaus darbo linkėjo Panevėžio rajono 

meras Povilas Žagunis, mero pavaduotojas Antanas Pocius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus. Gimnazijos direktorė Gita Kubilienė pristatė dienos darbotvarkę, 

palinkėjo sėkmės ir visi dalyviai susirinko darbo grupėse. 

Mokyklų vadovai klausėsi paskaitos „Perdegimo sindromas ir vaidmenų sumaištis“, kurią 

skaitė lektorė Vida Lipskytė. 

Užsienio kalbų mokytojai susipažino su skulptoriaus Juozo Zikaro gyvenimu, lankėsi jo 

gimtinėje Paliūkuose. Sugrįžę į mokyklą, mokytojai turėjo atsakyti į pateiktus klausimus apie Juozą 

Zikarą. 

Tikybos ir muzikos mokytojams mokiniai pristatė spektaklį „Laimingasis princas“. Po 

gražaus spektaklio mokytojai gamino „sielos kortas“ – tai savęs pažinimo metodas. 

Rajono matematikai ir informatikai gilino savo žinias dirbdami „Geogebros“ kompiuterine 

programa. Braižė įvairių funkcijų grafikus, analizavo jų  priklausomybę nuo parametrų. Pasinaudoję 

animacija, stebėjo, kaip kinta funkcijų grafikai kintant atitinkamoms parametrų reikšmėms. 

„Gamta – amžinasis gyvybės ratas, didžioji kūrybos įkvėpėja“ – tokia buvo lietuvių kalbos 

mokytojų užsiėmimo tema. Buvo skaitomos mokytojų sukurtos miniatiūros.. Lietuvių kalbos 

mokytojos pristatė pačių sukurtą metodinę priemonę „Kalbotyros labirintais“. Ant pagamintų 

medžių, kurie simbolizavo kalbų šeimas, mokytojai kabino vaisius – toms šeimoms priklausančias 

kalbas, žemėlapyje dėliojo korteles, sužinojo, kokius mūsų kalbos žodžius pasiskolino kitos tautos. 

Pradinių klasių mokytojai susipažino su Tautinių drabužių ekspozicija. Autentiškus 

drabužius galima buvo pamatyti iš arti ir juos aptarti, palyginti, atpažinti, net pasimatuoti. 

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai apsilankė ikimokyklinio ugdymo grupėse, kur buvo pristatyti 

priešmokyklinukų ir kitų grupių darbai. 

Kūno kultūros mokytojai susipažino su naujausiu sportiniu inventoriumi, patys išbandė, kaip 

jį naudoti pamokose. Dalyvavo estafetėse ir judriuosiuose žaidimuose, apžiūrėjo visas sportines 

erdves, skirtas sveikatos stiprinimui. 

Gamtos mokslų mokytojai gilino dalykų žinias, pasikvietę biomedicinos mokslų daktarą 

Vaclovą Stukonį ir etnologijos mokslų daktarę Daivą Šeškauskaitę. Mokslininkai pristatė 

natūraliųjų pievų svarbą Lietuvos gamtovaizdžiui, mokė, kaip jas išsaugoti, bei patraukti mokinius 

tokiam darbui. 

Konferencijos pabaigoje visi mokytojai dalyvavo refleksijoje „Kūrybiškumo pamatas – 

laisvas vaizduotės pasaulis“.  

Visos Panevėžio rajono švietimo įstaigos gavo Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokytojų 

metodinių darbų kompaktinį diską. 

 

Kompaktinis diskas saugomas ir Švietimo centre 

Už kompaktiniame diske pateiktą informaciją atsako autoriai. 


