
 

(Doc. Sigitos Burvytės straipsnio ištrauka) 

Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese 

2018 m. rugsėjo 20 d. bendradarbiaujant Trakų r. savivaldybės švietimo skyriui, Trakų 

švietimo centrui ir Lentvario lopšeliui-darželiui „Šilas“, buvo organizuota savalaikė ir aktuali 

respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų konferencija tema „Kūrybiškas 

edukacinių erdvių kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese“, kuri pritraukė bendrų rūpesčių 

kamuojamus bendražygius iš įvairių Lietuvos miestų: Trakų rajono savivaldybės (Lentvario, 

Aukštadvario, Rūdiškių), Vilniaus miesto ir rajono (Pagirių), Visagino, Marijampolės, Kauno 

miesto ir Kauno r. Domeikavos, Šalčininkų r. Eišiškių. 

  

Tenka bendradarbiauti su skirtingų savivaldybių ugdymo institucijomis, kurių 

kiekviena yra savita, turi savo vidinę bendrąją kultūrą ir tarpusavio bendradarbiavimo ypatumus. 

Visos Trakų r. savivaldybės ugdymo institucijos yra savitos, bet visas jas vienija bendras vardiklis – 

kūrybingas ir atsidavęs darbas dėl vaikų gerovės bendradarbiaujant tarpusavyje. Konferencijos metu 

buvo pateiktas atsakymas, kodėl taip yra. Gerbiamos Trakų r. savivaldybės merės Editos 

Rudelienės sveikinimo kalboje nuskambėjo pasitikėjimas ugdymo įstaigomis: „Visos ugdymo 

įstaigos dirba savitai ir siekia vaikų gerovei sukurti palankią aplinką.“  Ko šiai dienai reikia 

pedagogams, ugdymo įstaigų vadovams? Tai – savivaldybių aukščiausios administracijos atstovų 

palaikymo, nes kiekvienas pedagogas daro viską, kiek leidžia jo gebėjimai, kad vaikams ugdymo 

įstaigoje būtu gera, jie jaustųsi saugūs ir galėtų mokytis bei ugdytis gyvenimui reikiamus įgūdžius. 

Trakų r. savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč džiaugėsi ir didžiavosi bei geranoriškai 

palaikė organizatores ir sveikino visus dalyvius, kurie atvyko pasidalinti gerosiomis darbo 

patirtimis.  

 



 

Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ sutelkė visus bendrų rūpesčių kamuojamus 

bendraminčius, ragindamas ir savo pavyzdžiu rodydamas, kaip bendruomenei bendradarbiauti 

tarpusavyje per kūrybines veiklas, kuriant netradicines erdves vaikams, kuriose jie galėtų mokytis 

per patyrimą ir kitokiais būdais įsisavinti vadovėlių žinias, t. y. parodė, kaip galima taikyti STEAM. 

Tik draugiška ir bendradarbiaujanti ugdymo įstaigos bendruomenė yra pajėgi organizuoti tokį 

savalaikį, inovatyvų, praktine gerąja darbo patirtimi paremtą renginį. Tokios edukacinės puotos 

leidžia praktikams pasidalinti savo gerosiomis darbo patirtimis, rasti naujų idėjų, kurias galės taikyti 

savo ugdymo institucijose siekdami edukacinių tikslų. Šioje konferencijoje dominavo mokslo 

bendrystė su praktika, nes VDU Švietimo akademijos prof. dr. Onutės Monkevičienės pristatyto 

tyrimo rezultatai padėjo ne vienam praktikui įsivertinti savo taikomų inovatyvių metodų prasmę 

vaiko ugdymosi procesui. 

  

O ŠMM ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vedėjos Laimutės 

Jankauskienės mintys drąsino kiekvieną praktiką nebijoti būti ugdymo tyrinio kūrėjais ir mokytis 

iš savo patirčių. Prelegentė pasitelkė „Banksy“ (grafyčių meistro iš Anglijos) pavyzdį, kai visi žino, 

ką jis daro, tačiau niekas nė nenumano, kas jis – koks jo tikrasis vardas, kur jį rasti ir galų gale kaip 

jis atrodo! Pirmuosius „Banksy“ darbus kritikuodavo, sunaikindavo ir jo kūrybą traktuodavo kaip 

pastatų gadinimą, bet po daugelio metų jo kūryba buvo vertinama keliais šimtais tūkstančių, o 

sukurti darbai saugomi už stiklinių sienų, žinutės, kurios perduodamos visuomenei grafičių meno 

pagalba, yra vertinamos. Pranešėja ragino klausytojus nebijoti būti kūrėjais ir savo asmeniniu 

pavyzdžiu įkvėpti kitus kūrybai, o tam dažnu atveju reikia didelio pasitikėjimo savimi, kad 

atlaikytum kitų kritiką ir neatsisakytum noro bei siekio realizuoti save per kūrybines veiklas. Vien 

inovatyvių edukacinių erdvių nepakanka, kad būtų sudarytos harmoningos vaiko asmenybės 

kūrybingumui reikalingos ugdymosi sąlygos. Labai svarbus vaidmuo tenka pedagogui ir jo 

asmenybei. Taiklus sveikinimo kalboje nuskambėjęs Trakų r. savivaldybės švietimo skyriaus 

vedėjos Dalios Dzigienės pastebėjimas ir pateiktas Mauglio istorijos pavyzdys atskleidžia, kad 

pedagogo kūrybingos asmenybės pavyzdys edukaciniame vaikų ugdymosi procese turi lemiamos 

reikšmės jo harmoningai raidai. 

Kiekvieną konferencijos dalyvį ir prelegentą ypač pagarbiu dėmesiu apgaubė Trakų 

r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Alina Jakonis, Lentvario lopšelio-

darželio „Šilas“ direktorė Irena Nižauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa 

Marcinkienė, kurios  kreipėsi į kiekvieną prelegentą bei dalyvį sklandžiai organizuodamos 

konferencijos eigą.   

Konferencijos moderatorių – Trakų r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos 

pavaduotojos Alinos Jakonis ir Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ direktorės Irenos 



Nižauskienės – bendrystė rodo, koks yra glaudus ir bendradarbiavimu bei pagalba vieni kitiems 

paremtas Trakų r. savivaldybės darbas, kuris demonstruoja puikius rezultatus. 

 

Kiekvieno pranešėjo pranešime atsispindėjo STEAM taikymas kasdienėse vaikų 

ugdymo(si) veiklose, kurios atsiskleidė per integralaus ugdymo galimybes stiprinant tarpdalykinę 

integraciją. Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ prelegentės Irena Nižauskienė, Rasa 

Marcinkienė, Irena Kraičinska, Renata Vladimirenko, Marina Borisenkova atskleidė, kad 

šioje ugdymo įstaigoje dominuoja aukšta bendroji kultūra, paremta bendruomenės narių 

bendradarbiavimu kuriant kūrybiškas edukacines erdves, kuriose vaikai patyriminiu būdu išbando 

ugdomųjų kompetencijų raiškos būdus ir kontekstus.  

 

Mažojo mokslininko laboratorijoje vaikai eksperimentuoja, o sensoriniame 

kambaryje turi atskirą erdvę, kurioje gali ramiai pabūti ir nurimti apimti stiprių jausmų. Lauke yra 

įrengtas Sveikatingumo takas (parengtas pagal Kneipo metodiką). Juo eidami vaikai patiria 

skirtingus potyrius, kurių pagalba aktyvinamos neuronų jungtys smegenyse, o jas reikia stiprinti 

kasdieniais sisteminiais vaikų potyriais per skirtingas jusles. To siekiant, pasak S. Burvytės (2016) , 

reikia „apkrauti“ jusles (lytėjimo, garsinę, skonio, regos ir uoslės), nes tai užtikrintų vaikams 

malonius potyrius ir emocinį bendravimą tarpusavyje patiriant skirtingus potyrius per skirtingus 

receptorius. Tai leistų susidaryti jaunoms smegenų jungtis, kurios būtų reikšmingos žmogui visą 

gyvenimą. Sensorinės jungtys padeda vaikams ugdyti kūrybinę laisvę ir pasitikėjimą savimi 

realizuojant save kūrybinėse veiklose. 

 Gražus Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ moto – padovanoti vaikams 2 dovanas 

visam gyvenimui, t. y. 1.) pasitikėjimą savimi ir 2) kūrybinę laisvę. Praktiniai pranešimai 

inscenizavo ir praktiškai pagrindė prof. dr. Onos Monkevičienės mokslinių tyrimų mintis. 

Klausydamiesi pranešimų keliavome per įstaigos edukacines erdves lydimi pedagogų sumanaus 



kūrybingumo, o tai atskleidė, kad bendra Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ įstaigos kultūra  

orientuota (paremta) į vaiko pažinimo smalsumo skatinimą. Marinos Borisenkovos pranešimas 

patvirtino, kad vaiko mąstymo ugdymas(is) yra neatsiejamas nuo fizinio aktyvumo veiklų. 

... Svarbus yra aplinkos turtinimas, kuris sužadina vaikų norą pažinti raides, mokytis 

skaityti, ugdo gebėjimą valdyti sudėtingas situacijas, rasti skirtingas ir savarankiškas išeitis iš 

sudėtingų situacijų... 

 

Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ pedagogai pasižymi išskirtiniu etnokultūrinių 

tradicijų puoselėjimu šiuolaikiniais inovatyviais būdais ir prisideda prie etninio tapatumo Lietuvoje 

išsaugojimo. Netradicinis buvo ir šios konferencijos atidarymas, kuriame šios įstaigos vaikai ir 

pedagogai  atskleidė gyvosios socialinės edukacijos svarbą, o tai leidžia vaikams iš matomo 

pavyzdžio ugdytis sumanumą.  

 

Pedagogų ir vaikų pasirodymas buvo gyvas, sumanus ir paveikus. Tik sumanūs 

edukatoriai turi drąsos išbandyti ir pritaikyti netradicines vizualinės komunikacijos priemones – į 

koncertinę programą įpinant vizualinės komunikacijos elementų – origami techniką. Didžiuojuosi 

savo socialinių industrijų ir komunikacijos magistrantūros studente, kuri puikiai taiko studijų metu 

įgytas žinias praktinėse sumaniosios edukacijos situacijose. Didžiulė garbė dirbti su geriausiais.  

 



... Viso šio prasmingo ir savalaikio renginio nebūtų buvę, jeigu tyliai, kruopščiai ir 

atsidavusiai edukacinėms puotoms netalkintų Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė 

ir Danutė Vizmanaitė. Ačiū mieloms kolegėms už kantrų ir į pagalbą žmogui orientuotą požiūrį 

inicijuojant savalaikius edukacinius renginius. 

Man teko garbė būti pakviestai pasidalinti savo įžvalgomis, kaip netradicinėse 

edukacinėse erdvėse ugdosi kūrybingi ir laimingi žmonės, bei apibendrinti konferencijos įžvalgas, 

kurias sudėjau į šį straipsnį. Kiekvienas pranešėjas buvo vaikų ugdymo turinio kūrėjas, kuris savo 

pavyzdžiu ugdo vaikų kūrybingumą. Tik kuriantis ir per kūrybines veiklas save išreiškiantis žmogus 

yra laimingas. 

 

Mano palinkėjimas ateičiai būtų, kad ši konferencija taptų tradicinė ir pritrauktų dar 

daugiau edukatorių kūrėjų iš visos Lietuvos. Dėl to daugės laimingų pedagogų, nes tik laimingas 

pedagogas gali išugdyti laimingą žmogų... 

 Bendrų rūpesčių bendražygė Sigita Burvytė  


