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Šiame straipsnyje aptarsiu kai 
kurias ryškesnes Suomijos švie-

timo sistemos prieštaras, plačiau 
pristatysiu Kajaanio universitetinė-
je mokykloje atliktą eksperimenti-
nį darbą, kurio vienas pagrindinių 
tikslų – universitetinio pedagogų 
rengimo kaita ir naujų, efektyves-
nių, atliepiančių šių dienų porei-
kius, mokymo formų ieškojimas. 
Konkrečiau pakalbėsiu, kaip puo-
selėjamas ir ugdomas raštingumas 
taikant siužetinio mokymo (10, 8), 
ugdančiojo mokymo (7, 3, 19, 2) ir 
kūrybinės dramos (15) metodus ir 
idėjas. Straipsnyje supažindinsiu su 
išsamiais projekto dalyvių (studen-
tų ir klasės mokytojos) pasisakymais 
tam tikromis temomis. 

Priežastis, paskatinusi užduoti 
studentams klausimų, buvo noras 
išsiaiškinti, kaip jie patys vertina 
siužetinio mokymo metodą bei nau-
jas mokymosi ir praktikos formas, 
kurias, dalyvaudami šiame projek-
te, galėjo išbandyti. Į klausimus visi 
dalyviai atsakė išsamiau ir plačiau 
nei tikėtasi. Atsakymai atsispindėjo 
ne tik studentų požiūrį į siužetinio 
mokymo metodą, bet ir kaip jie su-
vokia ugdymo ir mokymosi tiks-
lus, pasikeitusį mokytojo vaidmenį 
šiuolaikinėje mokykloje, kaip ver-

tina būsimųjų mokytojų rengimą 
universitete. 

Suomijos švietimo situacija: 
pasiekimai ir problemos

Pastaruosius kelerius metus Suo-
mijos švietimas pasaulio spaudoje 
susilaukia labai palankaus vertinimo. 
Tai pirmiausia susiję su PISA tyrimo 
rezultatais. Lietuvoje tarsi ir nebuvo 
solidesnių straipsnių šia tema, bet 
daugelio šalių žiniasklaidos prie-
monės Suomijos švietimo sistemos 
pasiekimams aptarti skyrė pirmuo-
sius savo leidinių puslapius. Suomi-
ja buvo savotiška pačių įvairiausių 
šalių švietimo delegacijų, atvyks-
tančių iš arti susipažinti su sėkmin-
gos mokyklos fenomenu, „meka“. 
Juokaujama, kad tai bene labiausiai 
apčiuopiama ir pozityvi PISA rezul-
tatų pasekmė, nes kaip niekas kitas 
paskatino „pedagoginį turizmą“. Net 
ir tokiame mažame miestelyje, kaip 
Kajaani, išsidėsčiusiame 600 km į 
šiaurę nuo Helsinkio, visa tai spėjo 
pajusti ne tik mokyklų, universiteto 
bendruomenės, bet ir eiliniai gyven-
tojai. Susiklosčiusi padėtis, galima 
sakyti, užliūliavo suomius, ir jie jau 
buvo patikėję, jog švietimas yra ne-
kelianti rūpesčių sritis. 

Tarsi šaltas dušas buvo tragiškos 
žudynės Jokela ir Kauhajoki moky-
klose ir po jų sekę šimtai pranešimų 
policijai apie panašaus pobūdžio ke-
tinimus kitose šalies mokyklose. Šie 
įvykiai kėlė diskusijų visuomenėje ir 
uždavė daug klausimų: kaip ir kodėl 
šitai galėjo atsitikti tiek pasiekusioje 
Suomijos mokykloje? Be abejo, visi 
suvokia, jog priežasčių reikia ieš-
koti toli gražu ne vien mokykloje, 
tačiau ir čia šios problemos galėtų 
būti greičiau pastebėtos ir pradėtos 
spręsti. Akivaizdu, aukšti kai kurių 
mokomųjų dalykų pasiekimai dar 
nesuteikia galimybių konstatuoti, 
jog šiose ugdymo įstaigose mokslei-
viai tikrai gerai jaučiasi.

Spaudoje pasirodė išsamių straips-
nių, kuriuose psichologai, pedago-
gai, sociologai pamėgino giliau 
panagrinėti susidariusią situaciją, 
kylančių problemų priežastis, bu-
vo ir išsakytas ne vienas priekaiš-
tas mokymo sistemai. Visų autorių 
nuomone, mokyklos iš ugdymo ir 
auklėjimo įstaigų seniai tapo vien tik 
žinių perteikimo ir atitinkamų įgūdžių 
treniravimo vietomis. Jose dirban-
tys pedagogai pirmiausia laikomi 
informacijos perteikėjais, besirū-
pinančiais moksleivių saugumu ir 
sėkmingu testų atlikimu. Visuminė 

Kūrybiškumą skatinantys 
netradiciniai1 metodai tradicinėje 
Suomijos pradinėje mokykloje
MILDA BRĖDIKYTĖ

1 Netradiciniai metodai Suomijoje suprantami šiek tiek kitaip nei Lietuvoje. Tai nauji, inovatyvūs, dažniausiai eksperimentiniai ugdymo ir mokymo 
būdai/metodai, paremti naujausiais teoriniais ir praktiniais mokslininkų ieškojimais. – Aut. pastaba.
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vaiko raida yra šeimos, o jeigu iškyla 
problemų – ir specialistų priedermė. 
Visi autoriai ypač išskiria pedagogi-
nio proceso dalyvių susvetimėjimą, 
sąlygotą šiuolaikinės visuomenės 
bendrų raidos tendencijų, tarp jų ir 
pasikeitusio mokyklos statuso (mo-
kykla kaip švietimo paslaugų tiekėja), 
su tuo susijusią pedagogų darbo ap-
mokėjimo sistemą, šeimos instituci-
jos sunykimą ir t. t. 

Suomijos švietimo kokybės verti-
nimo taryba nuolat renka duomenis 
ir stebi, kaip keičiasi šalies rodikliai 
tarptautiniame PISA tyrime 2000, 
2003 ir 2006 m., ir siekia suprasti, dėl 
kokių priežasčių tie rodikliai skiriasi. 
Tarybos tyrimas atskleidė, kad gim-
tosios kalbos pasiekimai smuko, tuo 
tarpu gamtos mokslų – pakilo. Paly-
ginus stipriausių moksleivių grupės 
pasiekimus su kitų šalių stipriausių 
moksleivių pasiekimais, paaiškėjo, 
kad Suomija nebepirmauja. Tačiau 
Suomijoje mažiausiais atotrūkis tarp 
pačių silpniausių ir pačių stipriausių 
moksleivių pasiekimų, kitaip tariant, 
čia viršų ima vidutiniokai. 

Nerimą kelia tai, kad, nors testų 
rezultatai geri, mokymosi motyvaci-
ja – labai menka. Vienas iš atsakymų, 
kodėl taip atsitiko, – vaikų mokymas 
ir mokymasis labai reglamentuotas, 
moksleiviai atlieka neapsakomai 
daug testų (apie 15 000 per devyne-
rius mokymosi pagrindinėje moky-
kloje metus). Be abejo, tai neteikia 
mokymosi džiaugsmo nei vaikams, 
nei mokytojams ir, atrodo, neigiamai 
veikia motyvaciją. Dalis moksleivių 
(skirtingais duomenimis, iki 2 %), 
baigę pagrindinę mokyklą, apskritai 
nebenori toliau mokytis. 

Tarybos nuomone, geri PISA stu-
dijos rezultatai greičiau yra mo kymo 
proceso organizavimo ir mokomo-
sios medžiagos pateikimo nei mo-
kymo kokybės ar bendrųjų mokymo 

programų tikslų įgyvendinimo išda-
va. Švietimo kokybės vertinimo ta-
ryba yra atkreipusi dėmesį į tai, kad 
didžioji dauguma mokytojų grei-
čiausiai galėtų būti laikomi puikiais 
instruktoriais nei kūrybiškų talen-
tų puoselėtojais (11). Tokia išvada 
aiškiai prieštarauja parlamentinės 
mokslinių tyrimų ir inovacijų skati-
nimo komisijos keliamiems tikslams 
skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą 
kaip būtiną šalies konkurencingumo 
palaikymo sąlygą. Be to, Taryba iš-
kėlė klausimą, ką reikėtų vertinti 
– ar formaliai patikrinti žinias ir ge-
bėjimus, ar patikrinti, kaip ugdomas 
moksleivių kūrybiškumas?

Suomiams nerimą kelia tai, kad 
per pastaruosius dešimt metų atsira-
do dvigubai daugiau specialiųjų po-
reikių, ypatingųjų vaikų. Dažniausiai 
ne dėl specifi nių mokymosi sunku-
mų, bet dėl socialinės ir kultūrinės 
adaptacijos problemų. Taigi, nors 
lyginamieji pasiekimai yra aukšti, 
noras mokytis ir mokymosi moty-
vacija ganėtinai smukusi. Suomijos 
moksleiviai mažiausiai laiko skiria 
mokymuisi namuose ir mokymosi 
užduotims atlikti. Apie 8 % mokslei-
vių apskritai neatlieka užduočių na-
muose. Švietimo kokybės vertinimo 
taryba siūlo ateityje vertinti moky-
mo kokybę ir susikoncentruoti į tai, 
kaip kelti mokymosi motyvaciją ir 
skatinti vaikų norą mokytis (11). 

Kol kas nekalbama apie mokytojų 
kompetencijų vertinimą, tačiau aki-
vaizdu, jog bus siekiama išsiaiškinti, 
kokios pedagogo kompetencijos ir 
kokie darbo metodai geriausiai at-
spindi mokymo kokybę ir kaip to-
kios kompetencijos įgyjamos.

Nors dabar Suomijoje, kaip ir 
apskritai pasaulyje, daug šnekama 
apie pedagogo kompetencijas, mo-
kytojo darbas vis tiek vertinamas 
pagal moksleivių atskirų dalykų pa-

siekimus. Taigi faktiškai, tiek turint 
galvoje mokymą, tiek mokymąsi, 
pirmenybė tenka teisingiems atsa-
kymams ir užduočių sprendimams, 
o ne moksleivių ar pedagogų kom-
petencijų ugdymui. 

Papertas (14), analizuodamas 
mokymo ir mokymosi procesų 
ypatumus, pastebėjo, kad daugiau 
pedagogų dėmesio turėtų sulaukti 
moksleivių „klaidos“ bei jų priežas-
tys. Jo nuomone, vaikų mąstymas la-
biau atsiskleidžia jų klaidinguose nei 
teisinguose atsakymuose. Tradicinėje 
klasėje mokytojas nesigilina į vaikų 
daromas klaidas, o klausinėja tol, kol 
sulaukia teisingo atsakymo. Tuo tar-
pu, siekiant suprasti bei ugdyti vaikų 
mąstymą, anot Paperto (14), reikia 
pasigilinti į klaidas. Iš tiesų moky-
tojas, net ir norėdamas tai padaryti, 
paprasčiausiai neturi laiko. Vadinasi, 
mokytojas yra priverstas orientuo-
tis į vidutinį moksleivį ir teisingus 
atsakymus. Reikėtų pabrėžti ir tai, 
kad nors daug kalbama apie grupinį 
darbą ir vaikai dažnai atlieka užduo-
tis grupėse, tačiau, kaip jau minė-
ta, vertinami tik individualūs vaikų 
testai, todėl ir mokytojams grupinis 
darbas pirmiausia yra darbo organi-
zavimo, o ne mokymo(si) forma.

Šios gana ilgos įžangos tikslas, 
viena vertus, yra siekimas supažin-
dinti su kontekstu ir aplinkybėmis, 
kuriomis buvo įgyvendinamas mū-
sų projektas, kita vertus, pažvelgti 
į projektą kaip į bandymą spręsti 
aktualias švietimo ir pedagogų ren-
gimo problemas. Mūsų projektais 
buvo siekiama tobulinti pedagogų 
rengimą.

Projekto organizavimas

Projektas „Prasmingas mokymasis 
siužetinėje aplinkoje“ buvo įgyven-
dinamas pradinėje universitetinėje 
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mokykloje Kajaanio mieste. Suo-
mijos pradinėse mokyklose mokosi 
vaikai nuo pirmos iki šeštos klasės, 
jas sudaro ir priešmokyklinės klasės. 
Minėtoje mokykloje būsimieji pe-
dagogai atliko pedagoginę praktiką. 

Projektas vyko klasėje, kurioje 
mokėsi skirtingo amžiaus vaikai. 
(Tokių klasių visada buvo mažose 
Suomijos kaimo mokyklose, kurios, 
deja, kaip ir Lietuvoje, uždarinėja-
mos. Tiesa, aktyviai veikiant tėvų 
bendruomenėms, kai kurias iš šių 
mokyklų vis dėlto pavyksta išsaugo-
ti. – Aut. Pastaba.) Pirmaisiais me-
tais klasėje buvo 19 vaikų, dalyvavo 
8 studentai. Antraisiais metais – 17 
vaikų ir 6 studentai. Projektas vyko 
dvejus metus. 

Projekto iniciatoriai – grupė uni-
versiteto mokslininkų, vadovauja-
mų profesoriaus P. Hakkaraineno. 
Pagrindiniai projekto tikslai:

- plėtoti naujas pedagogines ir psi-
chologines mokymo ir mokymosi 
idėjas;

- taikyti ir kurti praktiškai ekspe-
rimentinio mokymo metodus;

- atkreipti dėmesį į pedagogų ren-
gimą ir mokymo programas, inici-
juoti jų kaitą.

Siužetinio mokymo ypatumai

Dar nieko negirdėjusiems apie 
siužetinį mokymą rekomenduočiau 
perskaityti straipsnį „Vaiko raida ir 
mokymasis žaidžiant“, išspausdi-
ną žurnale „Žvirblių takas“ (2000, 
Nr. 5). Straipsnyje metodas gana iš-
samiai aprašytas, supažindinama su 
ištakomis. Čia pateiksiu tik trumpą 
citatą: „siužetinis mokymas ir mo-
kymasis padeda susieti psichologinę 
vaiko raidą ir jo mokymą bei moky-
mąsi. Literatūros ir dramos priemo-
nėmis sukuriamas pasaulis, sutei-
kiantis vaikams galimybę drauge su 
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pamėgtais personažais patirti daug 
nuotykių, spręsti problemas, mora-
lines dilemas ir prisiimti atsakomybę 
už savo poelgius.“ (9)

Mūsų įsitikinimu, siužetinė aplin-
ka yra terpė, kurioje natūraliai bręs-
ta ir formuojasi vaiko motyvacija ir 
poreikis mokytis. Pagrindinis siuže-
tinio mokymo tikslas – subrandinti 
mokomosios veiklos motyvaciją. Pa-
prastai kalbant, vaiko norą ir poreikį 
mokytis. Kodėl siužetiniu mokymu ir 
siužetine aplinka? 

Siužetinio mokymo prielaidos

Pradėsiu gana plačiai žinomu tei-
giniu, kad siužetas, arba pasakojimas, 
yra esminis žmogaus mąstymo būdas 
(1; 4; 5), nes gyvenimo įvykius ir 
savo išgyvenimus žmogus apmąsto 
pasakojimo forma. Anot Turnerio 
(16), pasakojimas yra esminis mąs-
tymo principas. Mūsų patyrimas, 
žinios, mintys perteikiama pasako-
jimo forma.

Mandler (12) pabrėžia, kad žmo-
gaus atmintyje išlieka tik atitin-
kamai sutvarkyta arba įgijusi tam 
tikrą pavidalą patirtis. Šis pavidalas 
yra pasakojimas (narrative). Taigi 
pasakojimą galima apibūdinti kaip 
nedalomą teminį mąstymo viene-
tą, kuriuo perteikiamas tam tikras 
požiūris. Vygotskio (18) žodžiais, 
pasakojimai – tai psichikos instru-
mentai (психологические орудия), 
padedantys žmogui apmąstyti savo 
patirtį. Visų pasakojimų pagrindas – 
gilus išgyvenimas ar reikšmingas 
įvykis. Siekiant įvykį įsisąmoninti ir 
perteikti aplinkiniams, pasitelkiamas 
atitinkamas pasakojimo pavidalas. 
Donaldo (4; 5), Egano (6) nuomo-
ne, pasakojimo pavidalui rastis pa-
dėjo poreikis atsiminti ir perteikti 
ateinančioms kartoms bendruome-
ninę patirtį. 

Amerikiečių psichologės K. Nel-
son (13), ypatingą dėmesį skyru-
sios vaiko kalbos raidai, nuomone, 
gebėjimas suvokti pasakojamus 
siužetus, ypač perteikti savo mintis 
pasakojimo forma, formuojasi pa-
mažu. Šį gebėjimą mokslininkė va-
dina pasakojimo kompetencija arba 
įgūdžiu (narrative competence, skill, 
narrativity). Apibendrindama per 
pastaruosius dešimtmečius atliktus 
tyrimus, autorė pažymi, kad 6–7 
metų vaikai skiria gerą pasakojimą 
nuo blogo, gerų pasakojimų susido-
mėję klausosi, nors patys dar negeba 
jų kurti. 

Nelson turi galvoje ne kitų pa-
sakojimų ar girdėtų pasakų atkar-
tojimą ir ne pasakojimų pagal pa-
veikslėlius kūrimą, o originalius 
vaikų pasakojimus. Ją domina vaikų 
gebėjimas reikšti savo mintis pasa-
kojimo forma. Mūsų nuomone, šis 
gebėjimas yra abstraktaus mastymo 
pagrindas. Paprastai mokykloje abs-
trakčiam mąstymui ugdyti nėra ski-
riama pakankamai dėmesio, labiau 
rūpinamasi taisyklingos kalbos nei 
autentiško mąstymo ugdymu.

Siužetinės aplinkos kūrimas

Vienas pagrindinių siužetinio mo-
kymo tikslų yra kūrybiško, kritiško, 
bet svarbiausia individualaus, auten-
tiško mąstymo ugdymas. Pirmiausia 
pasirenkamas arba sukuriamas tiek 
suaugusiems, tiek vaikams įdomus 
pasakojimas. Pasirinktą literatūros 
kūrinį leidžiama laisvai interpre-
tuoti, plėtojamos temos turi vai-
kams rūpėti, būti artimos, neviena-
reikšmiškos, pateikiančios skirtingų 
nuomonių, keliančios diskusijų ir 
pan. Ypatingas dėmesys skiriamas 
siužetui kurti. Studentai palaipsniui 
išmoksta „valdyti“ vaikų susidomė-
jimą ir įsitraukimą būtent kurdami 
netikėtus siužeto posūkius, provo-
kuodami, pasiremdami jų idėjomis 
ir pasiūlymais. Siužeto įvykiai išgy-
venami kūrybinės dramos priemo-
nėmis: suaugusieji (studentai ir mo-
kytojai) klasėje prisiima pagrindinių 
personažų vaidmenis. Ilgainiui ir 
vaikams patikimi jiems patinkantys 
vaidmenys. 

Kajaani universitetinėje mokyklo-
je vykusio projekto komanda išskir-
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tinė, nes projekto dalyviai studentai 
buvo visiški naujokai. Dalyvavimas 
įgyvendinant projektą buvo jų mo-
kymosi programos sudedamoji dalis. 
Dalyvaudami projekte, būsimieji ma-
gistrai galėjo ne tik atlikti mokomąją 
praktiką, bet ir išklausyti teorinį stu-
dijų kursą bei dalyvauti praktiniuose 
seminaruose. Ši studijų forma yra al-
ternatyvi, tik nedidelė dalis studentų 
ją renkasi. Gerokai daugiau studen-
tų mokosi pagal tradicinę programą. 
Taip pat svarbu paminėti, jog tai iš 
esmės naujas, pirmą kartą įvykęs to-
kio pobūdžio projektas.

Skirtingai nuo ankstesnių pro-
jektų, šis vyko dvejus metus ir buvo 
skirtas raštingumui ugdyti. Šįkart 
vaikai buvo mokomi skaityti ir rašyti 
mums vadovaujantis rusų psicholo-
go D. Elkonino (7) pasiūlytos meto-
dikos pagrindiniais principais. Buvo 
atsisakyta įprastų kalbos mokymo 
priemonių, naudotos „perkurtos“ ir 
suomių kalbai pritaikytos rusų au-
torių knygos-pasakos su užduotimis 
(20) – tarsi modelis, labai pravertęs 
kuriant savąsias pasakų knygas ir už-
duotis. 

Tai siužetinio mokymo projektas, 
kurį įgyvendinant buvo kuriamas 
žaidimų ir vaizduotės pasaulis, su-
pažindinantis su pagrindiniais vei-
kėjais – ne šiaip miško žvėrimis, 
bet Garsų girios gyventojais, kalbos 
garsais, o vėliau ir raidėmis, na, ir, 
aišku, vaikais, taip pat prisiėmusiais 
Stebuklų šalies gyventojų, nuotykių 
ieškotojų vaidmenis. Kiekvienas vai-
kas turėjo nuotykių ieškotojo vardą, 
kuriuo į jį reikėjo kreiptis, savo herbą 
ar emblemą, o kai kurie ugdytiniai ir 
daugiau skiriamųjų ženklų. 

Projekte dalyvaujantys studentai 
greitai suprato, kad, siekiant kurti 
siužetinę aplinką, toli gražu neuž-
tenka užsidėti kaukę, kostiumą ar 
pasigrimuoti. Labai svarbu kurti 

įtikinamą charakterį, kuris patrauk-
tų vaikus ir jie būtų pasiryžę veikti 
drauge kuriamame vaizduotės pa-
saulyje. Tai daryti gana paprasta su 
ikimokyklinio amžiaus vaikais, bet 
jaunesniojo mokyklinio amžiaus 
vaikai ilgą laiką gana įtariai žiūrėjo 
į persirengusius studentus, ir šiems 
teko nemažai pasistengti, kad ugdy-
tiniai įsitrauktų į bendrą veiklą.

Projektui buvo skirtos 1–3 dienos 
per savaitę, jį sudarė keturi etapai:

Pirmas etapas. 2007-ųjų rudens 
semestras: Nuotykiai Garsų girioje.

Antras etapas. 2008-ųjų pavasa-
rio semestras: Nuotykiai Raidžių ir 
žodžių miške.

Trečias etapas. 2008-ųjų rudens 
semestras: Kalbos tyrinėtojų susipa-
žinimas su reikšmingais kalbos rai-
dos etapais.

Ketvirtas etapas. 2009-ųjų pava-
sario semestras: Kaip kalbos tyrinė-
tojai kuria kalbinę sistemą?

Pirmojo etapo nuotykiai vyksta 
Garsų girioje. Čia apsigyvena visi 
suomių kalbos garsai ir kiekvienas 
iš jų turi savo globėją fėją. Vieną die-
ną Garsų girioje pasirodo paslaptinga 
pabaisa – garsų rijikas Hirmu. Pra-
rytas garsas išnyksta iš visų žodžių, o 
garso globėja fėja suserga – praranda 
kalbos dovaną. Girios žvėrys sten-
giasi padėti sergančioms fėjoms ir 
kreipiasi į vaikus pagalbos. Pasirodo, 
yra tik vienas būdas, kaip susigrąžinti 
prarytus garsus ir išgydyti sergančias 
fėjas – reikia visiems kartu, garsiai ir 
aiškiai ištarti prapuolusį garsą, pvz.: 
šššeššškas, šššernas, šššarka! 

Šio etapo tikslas – padaryti „ma-
tomą“ garsinį kalbos audinį mode-
liuojant jį pačiais įvairiausiais būdais, 
pvz.: prisiimant garsų vaidmenis pa-
tiems ir sudarinėjant gyvus žodžius 
išsirikiavus į eilę; kaitaliojant garso 
vietą ir stengiantis sudarinėti vis 
naujus žodžius arba piešiant name-

lius kiekvienam garsui, tikrinant, 
ar kiekvienas garsas turi savo vietą 
žodyje ir t. t. 

Suomių kalboje garsai, pažymėti 
viena raide, visada yra trumpi, o pa-
žymėti dviem – visada ilgi. Ilgi garsai 
rašomi dviem raidėmis, pvz.: aa, ee, 
kk, ll ir pan. Vaikai daro daug rašy-
bos klaidų kaip tik todėl, kad negirdi 
šių garsų. Šiame etape labai svarbu, 
kad vaikai išmoktų klausytis, išgirsti 
kalbos garsus, suprastų, kad nuo to, 
kaip ištarsime garsus, gali priklausyti 
ir žodžio reikšmė, pvz.: kuka? (ku-
ris?) ir kukka (gėlė). Atlikdami už-
duotis, vaikai išmoksta kiekvienam 
garsui eilutėje skirti atskirą langelį. 
Pamažu langeliai imami pildyti su-
tartiniais ženklais – trikampiais ir 
kvadratais (šiame etape raidės dar 
nerašomos). Pirmasis etapas labai 
svarbus siekiant užbėgti už akių dis-
leksijai ir disgrafi jai bei įveikti kitus 
skaitymo ir rašymo sunkumus.

Visos mokomosios užduotys kyla 
natūraliai besirutuliojant dramati-
zuojamam siužetui: su sunkumais 
susiduria pasakos dalyviai, ir jiems 
reikia padėti. Dažnai užduotys ski-
riamos miško žvėreliams (jų vai-
dmenis atlieka studentai, kurie, ne-
pajėgdami patys su jomis susidoroti, 
kreipiasi pagalbos į vaikus). Tai ypač 
efektyvu siekiant įtraukti hiperakty-
vius vaikus, be to, dar negebančius 
susikaupti ar stokojančius moky-
mosi motyvacijos vaikus. Atrodo 
neįtikėtina, bet siužetinė aplinka 
šiuos vaikus skatina kantriai padė-
ti kitiems atlikti užduotis, prisiimti 
vadovaujamus vaidmenis.

Užduotys siužetinėje  aplinkoje 
kyla iš pačių siužetų, ir didžioji dau-
guma vaikų jų nesuvokia kaip mo-
komųjų. Vaikai labai entuziastingai 
siūlosi padėti vieni kitiems, ieško 
sprendimų, tariasi tarp savęs. Visa 
tai, galima sakyti, neįmanomas da-

ZT 1 2011 paskutinis.indd   6ZT 1 2011 paskutinis.indd   6 2010.12.20   15:05:192010.12.20   15:05:19



B
en

d
ro

si
o

s 
p

ro
g

ra
m

o
s:

 k
el

ia
i 

ir
 k

ly
st

ke
li

a
i

Ž o d i s  m o k o ,  p a v y z d y s  p a t r a u k i a

7 

lykas tradicinėje klasės aplinkoje, 
kurioje daugelio vaikų motyvacija 
atlikti mokytojo skirtas užduotis yra 
labai žema. Grupinė veikla – pagrin-
dinė šio amžiaus vaikų mokymosi 
forma, suteikianti daugiausiai ga-
limybių reikštis jų iniciatyvumui ir 
kūrybiškumui, beveik kiekviename 
žingsnyje skatinanti ieškoti nestan-
dartinių sprendimų. 

Kaip tik todėl tiek daug dėmesio 
tenka bendradarbiavimo ir grupi-
nio darbo įgūdžiams formuoti pasi-
remiant Bugrimenko ir Zuckerman 
knyga „Įvadas į mokyklos gyveni-
mą“ (2). Kadangi siekiama į bendrą 
veiklą įtraukti visus klasės vaikus, jie 
supažindinami su sutartiniais žen-
klais, kurių padedami gali išsakyti 
savo pritarimą, prieštaravimą ir pan. 
Jei nuomonės skirtingos, kiekviena 
grupė pakviečiama išdėstyti savuo-
sius argumentus, kol galiausiai pri-
imamas bendras, visus tenkinantis 
sprendimas. 

Norėčiau dar kartą priminti, jog 
nuotykiai vyksta pirmiausia ne są-
siuvinių ar knygų puslapiuose, bet 
visiems bendrai veikiant: tiek suaugę 
dalyviai, tiek vaikai turi savo vaidme-
nis. Tik maža dalis nuotykių patiria-
ma klasėje, kurią studentai atitinka-
mai „perstato“, perdaro. Nuotykius 
dalyviai patiria šalimais esančiame 
miškelyje, kiti – nedideliame, jau-
kiame, šalia mokyklos stovinčiame 
Silmu namelyje, kuriame įsikūrusi 
Vaiko žaidimo tyrimų laboratorija. 
Prieš Kalėdas nuotykiai vaikų laukė 
ir tikrame miške, kur galėjo dalyvau-
ti ir jų tėveliai.

Baigdami pirmąją nuotykių kny-
gą Garsų girioje, žvėreliai, nugalėję 
daugybę kliūčių, atkeliauja į Raidžių 
mišką (antrasis etapas), kuriame jų 
laukia nauji nuotykiai. Šitą mišką 
taip pat pasiekia ir baisusis Hirmu, 
kuris šįkart ima ryti ne tik pavienes 

raides, bet ir ištisus žodžius. Patyręs 
daug nuotykių, kilnusis Riteris ABC 
susiremia su pabaisa ir jo kariuome-
ne mūšio lauke, ir jam padeda visi 

miško žvėrys ir vaikai. Mūšio lauke 
pagrindiniais ginklais laikomi teisin-
gai įrašyti, suskiemenuoti ar ištaisyti 
žodžiai. 
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Vėliau, įgyvendinant trečiąjį ir 
ketvirtąjį etapus, vaikai kartu su stu-
dentais leidžiasi į kelionę Laiko ma-
šina ir, Profesoriaus Laiko vadovau-
jami, siekia išsiaiškinti, kada, kaip ir 
kokio tikslo siekiant atsirado kalba. 
Šioje kelionėje visi tikisi rasti ir at-
rakinti keliomis spynomis užrakintą 
skrynią su paslėptais atsakymais – 
kalbos, kaip žmonių bendravimo 
priemonės, modeliu. 

Antriesiems projekto metams 
ne buvo skirta jokia knyga, todėl 
pa sakojimo siužetą studentai kūrė 
vadovaudamiesi tik vaikų idėjomis. 
Iš pradžių jie suplanavo atsitiktines 
keliones Laiko mašina į skirtingus 
istorinius laikotarpius siekdami at-
skleisti pagrindinius kalbos formavi-
mosi etapus. Vienos kelionės pavy-
ko geriau, kitos – prasčiau. Studentų 
žodžiais, labai sunku siekti siužeto 
įvykių ir mokomųjų užduočių dar-
nos. Rudeniui įpusėjus, situacija 
pasidarė kritiška, studentai jautėsi 
išsisėmę ir nepatenkinti. Tada visi 

drauge pamėginome rasti išeitį, ir 
išryškėjo esminis tradicinio ir siuže-
tinio mokymo konfl iktas. 

Klasės mokytoja ir projekto vyk-
domoji vadovė visą laiką akcentavo 
mokomųjų užduočių svarbą. O pro-
jekto moksliniai vadovai laikė, kad 
svarbiausias dalykas galėtų būti vai-
kams artimas ir juos uždegantis siu-
žetas ir pateikiamos užduotys turėtų 
vienaip ar kitaip su juo sietis.

Karštai diskutuojant, buvo išsaky-
ta nuomonė, kad siužetas pirmiausia 
turi būti patrauklus ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems, t. y. studentams. 
Pastaruosius pasiūlymas labai užde-
gė. Kadangi buvo nuspręsta veiks-
mo siužetą rutulioti senovės Egipte, 
studentai išsiskirstė Kalėdų atostogų 
pasiėmę skaityti Mika Valtari roma-
ną „Sinuhė egiptietis“ (romanas iš-
leistas ir lietuvių kalba).

Iš karto po Naujųjų jie per porą 
dienų sukūrė tikrai intriguojantį, be-
veik detektyvinį siužetą apie vienos 
šeimos, tėvo ir dviejų sūnų archeo-

logų, dramatiškus išgyvenimus sie-
kiant atskleisti senovės piramidžių 
paslaptis. Šis, paskutinis, projekto 
etapas buvo sėkmingiausias todėl, 
kad siužetas įkvėpė, užbūrė visus be 
išimties. Studentai, neskaičiuodami 
laiko, su visomis smulkmenomis 
suplanavo naujuosius nuotykius 
paįvairindami juos netikėčiausiais 
veiksmo posūkiais bei naujais per-
sonažais. Sugalvoti užduotis nebu-
vo sunku, dažniausiai jas piršo pats 
siužetas. Vaikai užsidegę įsitraukė į 
įvykius, buvo ne tik senosios Egipto 
kalbos tyrinėtojai, bet ir detektyvai, 
siekiantys išsiaiškinti, kas nutiko 
prieš daugybę metų kasinėjant pi-
ramides. 

Pastebimai ištobulėjo suaugusių 
projekto dalyvių artistiniai gebėjimai. 
Dabar studentai galėjo vaidinti vai-
dmenį visą dieną arba, dar daugiau, 
prireikus vaidinti ne vieną vaidme-
nį. Vaikai pasidarė gerokai drąsesni, 
jie noriau gilinosi į Egipto kultūros 
paslaptis, kūrė siužetą ir pasiūlė neti-
kėčiausių problemos sprendimo bū-
dų. Vaikai noriai rinkosi vaidmenis ir 
dalyvavo visuose įvykiuose. Įsitraukė 
ir didžiausi skeptikai, ir nedrąsiausi 
vaikai. Ne mažiau užsidegę jie atliko 
ir mokomąsias užduotis, kurios bu-
vo glaudžiai susijusios su pasakojimo 
įvykiais. Studentai sukūrė tinklalapį, 
kuriame po pamokų vaikai diskutavo 
apie tai, kas vyksta klasėje. Diskusi-
jose išsakytos vaikų nuomonės bei 
idėjos studentams padėjo suplanuoti 
naujus nuotykius. Studentų tvirtini-
mu, kaip tik po Naujųjų metų į siu-
žeto kūrimo darbą aktyviai įsitraukė 
vaikai, tiesa, dažnai patys apie tai 
nė nenutuokdami. Ypač pasikeitė 
keturi vaikai, iš pradžių pasižymėję 
kai kuriais mokymosi, emociniais ar 
elgesio sutrikimais. Kaip vaidmuo 
pakeičia vaiko elgesį, labai taikliai 
išsakė vienas studentas.
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TOIVO: „Norėčiau pateikti pavyz-
dį, kaip vaidmuo pakeičia vaiko el-
gesį. Visą dieną dirbome pasidaliję į 
grupes: viena tyrinėtojų grupė – kla-
sėje, o kita – Laiko mašina nukelia-
vo į akmens amžių Silmu namelyje. 
Baigiantis dienai, ketinta surengti 
bendrą susirinkimą, kad abiejų gru-
pių vaikai galėtų papasakoti patirtus 
nuotykius. Norėjosi, kad vaikai patys 
organizuotų aptarimą. Ilgai svarstė-
me, kam patikėti vesti susirinkimą, 
ir galiausiai buvo išrinkta septynerių 
metų mergaitė. Ji mažiausiai domė-
josi mokomąja veikla, vienintelė iš 
klasės vaikų dar nemokėjo skaityti. 
Nors mergaitė visa esybe įsitrauk-
davo į nuotykius ir žaidybines si-
tuacijas, vis tiek buvo matyti, kad 
užduotys ją domino ne visada. Ši 
mokinė išsiskyrė puikia vaizduote, 
daug kartų yra siūliusi įdomių idėjų 
ir sprendimų, tačiau buvo akivaizdu, 
kad nepritampa prie kitų, stokoja sa-
vireguliacijos įgūdžių.

Mes panorome išsiaiškinti, kaip 
jai seksis vadovauti. Profesorius Lai-
kas paskyrė ją susirinkimo vedėja. 
Mergaitė su džiaugsmu ėmėsi naujo 
vaidmens ir puikiai jį atliko. Ji ve-
dė maždaug valandos diskusiją ir 
meistriškai valdė vaikų auditoriją. 
Visiems iš eilės leido pasisakyti pri-
mindama taisykles, jei kas nors jas 
pamiršdavo. Jei vaikai imdavo kalbėti 
tarp savęs, mergaitė tuojau pat juos 
pertraukdavo pasiūlydama išsisakyti 
sulaukus savo eilės, paprašydavo ne-
trukdyti diskutuoti. Ypač mus džiu-
gino ir šiokią tokią nuostabą kėlė tai, 
kad ji puikiai valdė ir kontroliavo vi-
są vaikų ir studentų grupę. Atvirai 
pasakius, net geriau nei suaugusie-
ji. Ne kartą teko matyti, kaip vaikai 
nuobodžiauja ką nors organizuojant 
mokytojai arba studentams.

Šiuo atveju svarbiausia buvo tai, 
jog susirinkimas vyko siužetinėje 

aplinkoje, kalbos tyrinėtojai dalijosi 
savo atradimais ir labai norėjo išsa-
kyti savo nuomonę. Vaidmenys iš 
esmės pakeičia vaikų elgesį, nes rei-
kia elgtis kaip tyrinėtojams. Vedėjos 
mergaitės elgesys tai pademonstra-
vo, ji buvo tiesiog nuostabi, o mes 
visi – sužavėti. Prisiimti vaidmenys 
diktuoja elgesio taisykles ir verčia 
vaikus pranokti save.“

Dabar supažindinsiu ir su kitų stu-
dentų sutrumpintais pasisakymais. 
Visiems studentams išsiuntinėjau 
klausimus ir vėliau su didžiąja jų 
dauguma atsakymus aptarėme. Po-
kalbyje dalyvavo vykdomoji projek-
to vadovė, doktorantė Marja-Leena 
Vuorinen, eksperimentinės klasės 
mokytoja Rauni Huttu ir vieni pa-
grindinių projekto įgyvendinto-
jų – studentai magistrantai: Toivo 
Peppanen (projekto asistentas, atsa-
kingas už fi lmavimą ir dokumenti-
nės medžiagos kaupimą), Eija Räi-

hä, Marjut Väisänen, Minna Laitinen, 
Hanna Karppinen, Karoliina Urpela, 
Antti-Jussi Valkama. 

Kaip supratote projekto 
tikslus iš pradžių ir kaip jūsų 
nuomonė pasikeitė pasibaigus 
projektui?

TOIVO: „Iš pradžių nelabai rūpė-
jo projekto tikslai, nes manęs buvo 
paprašyta viską fi lmuoti, kopijuoti, 
montuoti, bet vis tiek labai greitai 
įsitraukiau į veiklos planavimą ir dar-
bą su vaikais. Tada ir ėmiau suprasti, 
kad šiuo projektu siekiama forma-
lią, sustabarėjusią mokymo sistemą 
keisti į labiau atvirą bendradarbiauti, 
neformaliai bendrauti, vaikų kūry-
biškumui ugdyti. Daugiau galimy-
bių dalyvauti net planuojant bendrą 
veiklą. Daugiau galimybių reikštis 
kiekvieno vaiko individualumui ir 
kūrybiškumui.“ 
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MARJA-LEENA: „Projekto pra-
džioje man atrodė, kad labai svar-
bu sukurti stimuliuojančią aplinką 
ir įtraukti vaikus į bendrą kūrybinę 
veiklą siekiant drauge išgyventi ir 
patirti „kalbinius“ nuotykius, kurie 
skatintų vaikus domėtis kalba, jų 
norą kalbą pažinti ir tyrinėti. 

Man, kaip universiteto dėstytojai, 
atrodė labai svarbus ir kitas tikslas 
– suteikti studentams unikalią gali-
mybę įgyti patirties kuriant siužetinę 
aplinką tokioje autentiškoje mišraus 
amžiaus vaikų klasėje. Daugumas 
studentų arba visai neturėjo, arba 
turėjo labai nedaug darbo su tokio 
amžiaus vaikais patirties, ir jiems šis 
projektas buvo tikras iššūkis. Iššū-
kis mums visiems buvo ir tai, kad 
projektas vyko tokioje tradicinėje 
suomiškoje mokyklinėje aplinkoje 
ir buvo tikrai labai sunku ateiti ir 
pradėti čia kažką daryti...“ 

TOIVO: „Projekto įgyvendinimas 
tapo didžiuliu iššūkiu klasės moky-
tojai. Be abejonės, ji pati norėjo da-
lyvauti projekte, ir apskritai ji nėra 
tradicinė mokytoja. Kita vertus, 
nors atrodė pakankamai novatoriš-
ka ir atvira, tarp jos ir mūsų mąsty-
mo vis tiek buvo didžiulė praraja. 
Aišku, siužetinė aplinka labai sky-
rėsi nuo įprasto mokyklinio darbo 
su vaikais, be to, radikaliai pasikei-
tė mokytojos vaidmuo. Paprastai 
mokytojai šioje mokykloje būdavo 
studento praktikos vadovais, jie 
vadovaudavo tiek vaikams klasė-
je, tiek studentams, atliekantiems 
praktiką, o čia staiga jie tampa vie-
nu iš komandos narių. Manau, šis 
vaidmuo jai buvo labai nelengvas. 
Apskritai šios mokyklos mokytojai 
patiria didžiulį spaudimą. Jie tarsi 
turi įkūnyti visa, kas yra geriausia 
suomiškoje mokykloje, ir perteikti 
studentams. Tarsi pademonstruoti 
idealų mokymo modelį…“ 

MARJUT IR MINNA: „Mes netu-
rėjome jokio supratimo apie projek-
to tikslus.“ (Marjut manė, kad bus 
taikomi dramos metodai, o Minna 
tiesiog džiaugėsi, kad galės dirbti su 
vaikais.)

EIJA: „Maniau, kad mokysime 
vaikus skaityti ir rašyti taikydami 
kažkokį naują metodą, iš pradžių 
nesupratau siužetinės aplinkos es-
mės ir tikslo. Man vis buvo neaišku, 
kodėl mūsų pastangos nukreipiamos 
vaikų tarpusavio bendradarbiavimui 
stiprinti, jų vaizduotei ir kūrybišku-
mui ugdyti. Nesupratau, kaip tai su-
siję su raštingumo ugdymu. Atrodė, 
tarsi tuos tikslus būtume pasiekę 
kažkaip savaime. Labai džiaugėmės 
puikiais testų rezultatais. Štai tada ir 
pradėjome perprasti siužetinio mo-
kymo esmę.“ 

ANTTI-JUSSI: „Kadangi į pro-
jektą įsitraukiau tik po metų, ma-
no supratimas apie mokytojo dar-
bą buvo labai tradicinis, tačiau aš 
greitai perpratau, kaip reikia dirbti 
šitoje komandoje. Jaučiau, kaip 
kaskart tobulėju. Pastebėjau, kaip 
palaipsniui stiprėja vaikų komuni-
kaciniai gebėjimai, kad vaikai iš-
moko atidžiau klausytis vienas kito, 
nepertraukinėti, išklausyti iki galo 
ir papildyti, o ne siūlyti kažkokias 
naujas idėjas, niekaip nesusijusias 
su diskusijos tema. Supratau, kad 
mokymo turinys yra tas pats, tik 
forma kita.“

RAUNI (klasės mokytoja): „Iš pra-
džių aš labai nustebau, mes moky-
tojo knyga buvo kitokia nei buvau 
pratusi, o vaikai apskritai neturėjo 
jokių knygų, ir jie patys turėjo susi-
kurti elementorių. Be to, nereikėjo 
ir pratybų sąsiuvinių... Tačiau miško 
žvėreliai, apsigyvenę mūsų klasėje, 
tikrai įkvėpė vaikus mokytis. Man 
patiko, kad jie sprendė problemas ir 
buvo priversti susimąstyti.“

Kas buvo visų sunkiausia 
iš pradžių ir kada situacija 
pasikeitė?

MARJA-LEENA: „Pačioje pra-
džioje sunkiausia buvo tradicinė 
mokyklos aplinka, atrodė, net sienos 
mus stebi ir nepritaria mūsų veiklai. 
Kita problema buvo labai skirtingas 
mūsų visų siužetinio mokymo idė-
jos interpretavimas ir tai, kad netu-
rėjome siužetinės aplinkos kūrimo 
patirties. 

Pirmas ryškesnis pasikeitimas įvy-
ko, kai perskaitėme daugiau teorinių 
straipsnių ir drauge juos aptarėme. 
Apskritai studentams didelis iš-
bandymas buvo tai, kad jie atsidūrė 
mokytojo kailyje ir pamatė, kas iš ti-
krųjų yra mokytojo darbas ir kuo jis 
skiriasi nuo studento praktikos. Pro-
jektas vyko ištisus metus, kiekvieną 
savaitę, ir kas kartą reikėjo planuoti 
ir pasiruošti. Tik spėdavo pasibaigti 
vienas nuotykių etapas, o mes jau 
susėsdavome, aptarinėdavome ir 
planuodavome naujus nuotykius. Ir 
taip per visus mokslo metus. Manau, 
pasikeitimams daug įtakos darė mū-
sų nuolatiniai veiklos aptarinėjimai, 
fi lmuotos medžiagos peržiūros.“

TOIVO: „Man atrodo, kad sun-
kiausias dalykas iš pradžių buvo 
veiklos planavimas. Kartais prisipla-
nuodavome per daug visokiausių už-
duočių, o kartais – per mažai. Sunku 
buvo ir dėl to, kad tikrai nežinojome, 
kaip kurti tuos vaidmenis: mokėmės 
žodžių atmintinai, tada stengėmės jų 
nepamiršti ir visai neatsižvelgėme į 
vaikų komentarus, neįsiklausėme į 
jų pasiūlymus, visai nebendravome 
su vaikais vaidmenų forma, vaidme-
nis atlikome formaliai. 

Jau apie Kalėdas didžioji dauguma 
studentų pradėjo jaustis visai neblo-
gai, tačiau vis tiek viskas vyko gana 
netolygiai: vieną dieną geriau, o kitą 
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ir vėl prasčiau. Ir tai tęsėsi ilgai. Štai 
mums, studentams, atrodo, puikiai 
pavyksta kurti tikrai jaudinančius 
įvykius Garsų miške, ir staiga viską 
sugadina nelabai vykusios užduotys. 
Arba, atvirkščiai, užduotys – pui-
kios, bet nuotykis blankus. Mums 
taip pat reikėdavo nuolat priminti, 
kad įsiklausytume į vaikų pasiūly-
mus ir komentarus ir pasistengtume 
pritaikyti kuo daugiau vaikų idėjų, 
tačiau dar labai trūko išradingumo 
ir patirties.“

MARJUT IR MINNA: „Pirmiau-
sia mums buvo sunku siekti tradi-
cinės mokyklos ir siužetinės aplin-
kos darnos, be to, gerų santykių su 
mokytoja: iš pradžių jie buvo gana 
įtempti. Mūsų bendros diskusijos 
ir aptarimai pamažu keitė situaciją. 
Ilgainiui mokytoja ėmė vis labiau 
mumis pasitikėti, ir viskas pagerėjo. 

Manome, kad maždaug apie Ka-
lėdas įvyko lūžis. Tuojau po Kalė-
dų mes pirmą kartą metėme į šalį 
knygas ir išdrįsome kūrybiškai im-
provizuoti nuotykių Garsų girioje 
temomis.“

EIJA: „Neįtikėtina, bet sunkiau-
sia man buvo vaidinti, nors turėjau 
nemenkos vaidybos teatre patirties. 
Pasidarė lengviau, kai mes liovėmės 
planuoti savo atsakymus ir pradėjo-
me improvizuoti, laisviau atsakinėti 
į klausimus ir su vaikais diskutuoti. 
Kai galų gale man pavyko  įsijausti į 
savo vaidmenį, pasidarė lengva bend-
rauti su vaikais, aš ėmiau jais pasitikė-
ti nemanydama, kad juos reikia nuo-
lat kontroliuoti ir  mokyti. Didžiausi 
pasikeitimai įvyko, kai su pratau, kad 
visa ši veikla yra kai kas daugiau nei 
mokymas skaityti ir rašy ti. Nuo tada 
aš lioviausi jaudintis dėl to, ar vaikai 
tikrai išmoks skaityti, ir pradėjau gi-
lintis į tai, kaip jie mokosi.“

ANTTI-JUSSI: „Sunkiausia man 
buvo mąstyti paprastai, bet kūry-

biškai. Ypač įstrigo, kai praėjus 5–6 
savaitėms po atėjimo į projektą, man 
buvo pasiūlytas Pono Laiko vaidmuo. 
Iš pradžių šis svarbus vaidmuo bau-
gino, ir magėjo įtraukti vaikus į po-
kalbį, kad jie užduotų kuo daugiau 
klausimų mano kuriamam persona-
žui. Aš netgi specialiai vaikus pakurs-
čiau, kad kiltų įdomūs debatai.“ 

RAUNI (klasės mokytoja): Iš pra-
džių man sunkiausia buvo paisyti 
reikalavimo visą laiką išlikti moky-
toja. Norėjau, kaip ir visi kiti, būti 
nuotykių ieškotoja, bet į viską turė-
jau žvelgti mokytojos akimis. Beje, 
aš taip pat nepažinojau šių vaikų, 
man jų anksčiau neteko mokyti. 
Projektas prasidėjo rugpjūtį. Iš pra-
džių mane vargino ir erzino vaikų 
keliamas triukšmas, bet galiausiai jie 
perprato nuotykių pasaulio taisykles. 
Maždaug po trijų mėnesių aš apsira-
minau ir radau savo vietą projekte.“

Kokie pozityvūs ir negatyvūs 
projekto aspektai?

TOIVO: „Manau, kad vienas svar-
biausių teigiamų projekto aspektų 
yra tas, kad nuolat buvo skatinamas 
vaikų tarpusavio bendradarbiavi-
mas. Kitas labai teigiamas bruožas, 
kad suaugusieji, vaidindami savo 
vaidmenis, veikė su vaikais kaip ly-
gūs, o dažnai net turėjo prašyti jų 
pagalbos. 

Dar vienas pozityvus aspektas – 
pastangos nuolat palaikyti vaikų 
kūrybines iniciatyvas davė vaisių – 
vaikai pasidarė akivaizdžiai iniciaty-
vesni.

Džiugu, kad net niekada nepasi-
žymėję drąsa ir aktyvumu mokiniai 
pasikeitė, pradėjo viskuo domėtis, 
užduotis atlikdavo užsidegę. O, mo-
kytojos žodžiais, pavyzdingiausiems 
mokiniams mokymosi bendradar-
biaujant idėją priimti buvo sunkiau-

sia. Jie ir pasiliko geri mokiniai, bet 
jau nebe patys geriausi, jų idėjos ir 
siūlymai nebebuvo vieninteliai ge-
riausi. Jiems tikrai nebuvo lengva 
susitaikyti su tuo, kad ir kiti vaikai 
taip pat gali turėti gerų minčių ir pa-
siūlymų.“

MARJA-LEENA: „Tam tikru at-
žvilgiu vienas iš neigiamų aspektų, 
bent jau mokytojai, buvo tas, kad 
klasėje nebeliko tikrų lyderių ir visi 
vaikai pasidarė maždaug lygūs.“ 

MARJUT IR MINNA: „Pats po-
zityviausias aspektas yra tas, jog mes 
mokydamiesi galėjome dirbti su vai-
kais klasėje užuot pusę laiko sėdėję 
auditorijose su kitais (kaip kad stu-
dentai, nepasirinkę projekto). Mums 
labai patiko teorinės medžiagos, tie-
siogiai susijusios su mūsų praktiniu 
darbu, studijos. Šis projektas mums 
padėjo perprasti daug teorinių idėjų, 
kurias anksčiau laikėme tik kažkokių 
skambių ir painių frazių rinkiniu. 
Diskutuodami įsitikinome, kad tu-
rime daug puikių idėjų, kaip dirbti 
su vaikais. Taip pat pastebėjome, jog 
mums nebetrukdo mokyklos aplin-
ka ir patys galime gerokai išradin-
giau vesti net privalomas tradicines 
pamokas.

Projektas mums suteikė daugiau 
galimybių, kurių neturėjo kiti stu-
dentai: daugiau papildomų seminarų 
ir mokymo veiklos, paskaitų, susiti-
kimų su svečiais iš Japonijos, Rusijos 
ir t. t.  

Mes išmokome visai kitaip dirbti, 
ir mūsų mąstymas iš pagrindų pa-
sikeitė. Mes tikrai nebegrįšime prie 
tradicinio mokymo.

Vieni didžiausių sunkumų, su 
kuriais teko susidurti įgyvendinant 
projektą, buvo laiko stoka. Projektas 
pareikalavo labai daug laiko, ir visi 
kiti studijų dalykai dėl to kentėjo. 

Kartais pasijusdavome tarsi tarp 
dviejų ugnių: projekto ir jo interesų 
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„gynėjos“ Marjos-Leenos ir moky-
tojos Rauni, atstovaujančios kartais 
savo asmeninam požiūriui, o kartais 
ir visai tradicinei mokyklai. Kažkaip 
reikėjo suktis…“

KAROLIINA: „Įžvelgiu labai daug 
pozityvių projekto aspektų. Jaučiu, 
kiek daug išmokau dalyvaudama 
projekte. Labai naudinga dirbti toje 
pačioje klasėje dvejus metus: galima 
stebėti, kaip vaikai keičiasi. Labai 
pasikeitė visa klasė, ji tapo kolekty-
vu. Aš galėjau geriau pažinti vaikus 
ir užmegzti su jais artimesnius ry-
šius, susidraugauti, o visa tai labai 
padėjo. 

Labai naudingi buvo skaitymo bū-
reliai. Skaitymas ir bendros diskusi-
jos man tiesiog atvėrė akis. Taip pat 
seminarai ir paskaitos. Aš visai kitaip 
pradėjau mąstyti, pastebėti daugiau 
svarbių dalykų, į kuriuos anksčiau 
nekreipiau dėmesio.

Neigiamas aspektas – laiko pro-
blema: projektas reikalavo labai daug 
laiko, o jo nuolat trūko.“ 

ANTTI-JUSSI: „Geriausios pro-
jekto akimirkos – tai komandinis 
darbas, planavimo drauge su kitais 
studentais dienos, sėkmingos nuo-
tykių dienos su vaikais, kurie buvo 
labai įsijautę, aktyvūs ir išradingi, ir 
aš dėl to jaučiausi naudingas.

Problema yra ta, kad siužetinio 
mokymo metodas labai skiriasi nuo 
tradicinių mokymo būdų, kuriuos 
taikė klasės mokytoja dirbdama su 
vaikais per visas kitas pamokas. Ir 
vaikai turėjo nuolat taikstytis tai su 
mūsų reikalavimais ir taisyklėmis, 
tai su mokytojos reikalavimais.“ 

RAUNI (klasės mokytoja): „Pui-
kus dalykas yra komandinis darbas, 
pareikalavęs iš mūsų dalytis minti-
mis, idėjomis ir patirtimi. Kitas po-
zityvus aspektas – vaikams patinka 
taip mokytis, ir jie tikrai mokosi ne 
tik skaityti ir rašyti, bet ir spręsti pro-

blemas. Vaikai visada nekantriai lau-
kia naujų nuotykių, nes niekada ne-
aišku, kas atsitiks vėliau. Jie atidžiai 
stebi, kas vyksta klasėje, o būdami 
lauke prisiartina prie Silmu name-
lio (čia dažniausiai plėtojami nuoty-
kiai), stengiasi pro langus pamatyti 
ką nors, kas jiems padėtų nuspėti 
tolesnius nuotykius. Labai svarbu, 
kad jie patys buvo aktyvūs nuotykių 
kūrimo dalyviai.“

Koks, jūsų nuomone, yra 
projekto poveikis vaikams, 
studentams, mokytojai?

TOIVO: „Šiuo metu Suomijoje 
visi kalba apie tai, kaip trūksta vai-
kams ir jauniems žmonėms ben-
druomeniškumo jausmo, mokėjimo 
bendrauti ir bendradarbiauti. Tai pa-
demonstravo ir pastarųjų metų tra-
giški įvykiai. Aš manau, kad mūsų 
projektas padėjo kurti besimokančių 
vaikų bendruomenę klasėje. Tokios 
praktikos labai trūksta Suomijoje!“

MARJA-LEENA: „Bendruomenę 
kurti pradedama priimant į savo tar-
pą kiekvieną vaiką, išryškinant tai, 
kas jam pavyksta geriausiai, ir pabrė-
žiant, jog bendruomenei yra svarbūs 
visi. Ir kad vaikų idėjos lygiai taip 
pat vertingos ir svarbios kaip ir su-
augusiųjų.“

TOIVO: „Mes siekėme pabrėžti, 
kad tik kartu veikdami galime padėti 
girios žvėreliams ir kitiems perso-
nažams spręsti problemas. Kaip tik 
todėl didžioji dauguma užduočių 
yra kolektyvinės arba grupinės, 
kad vaikai įprastų kartu mokytis. Ir 
jie turėtų suprasti, jog ir gyvenime 
reikia pasitikėti vieni kitais ir pa-
remti. Kitas, jau anksčiau paminėtas 
aspektas – tik kūrybiški ir išradin-
gi dalyviai gali sėkmingai plėtoti ir 
kurti siužetinę aplinką. Jaudinantys 
nuotykiai įtraukia visus į autentišką 

kūrybinį procesą, kuriam būdinga 
tai, kad tuo pat metu ir kuriamas 
siužetas, sprendžiamos problemos, ir 
mokomasi, ir bendraujama, ir ben-
dradarbiaujama. Labai svarbu, kad 
šiame procese suaugusieji dalyvautų 
drauge su vaikais.

Norėčiau pabrėžti tokios veiklos 
prasmingumą vaikams. Tas mūsų 
kuriamas nuotykinis siužetas nuke-
lia vaikus į tokią aplinką, kurioje jie 
veikia vadovaudamiesi kitokiomis, 
pačių kuriamomis meninės išmonės 
taisyklėmis. Tačiau vaikų išgyveni-
mai yra tikri ir skatina aktyviai veikti: 
spręsti iškylančias problemas, ben-
dradarbiauti, ieškoti išeities iš sudė-
tingų situacijų. Vaikai nepastebi, 
kad mokosi. Net ir mes, suaugusie-
ji, tai pamirštame, kai įsitraukiame 
į įvykius. Nors pagrindiniai įvykiai 
visada suplanuojami, labai svarbus 
vaidmuo tenka improvizacijai, nes 
kiekvieną nuotykį tenka kurti iš 
anksto nepasirengus, ir šiame pro-
cese dalyvauja visi – ir suaugusieji, 
ir vaikai. Kartais gimsta visai naujos 
užduotys, neretai net geresnės nei 
suplanuotos. Stebėdamas vaikus, 
aš visada prisimindavau Vygotskio 
(18) žodžius, kad žaisdami vaikai 
pranoksta patys save. Ir mūsų veiklai 
būdinga tas pats, ir kaip tik todėl vai-
kai nepalyginti daugiau išmoksta.“

Straipsnio autorės komenta-
ras. Užduotis padiktuoja pati vei-
kla – ne mokytoja ar pratybų sąsiuvi-
niai, todėl jos išsiskiria autentiškumu. 
Tokios užduotys yra prasmingos, 
vaikai jas atlieka įsijautę. Siužetinėje 
aplinkoje žaidimas ir mokymasis dar 
yra suaugę, todėl jaunesnius vaikus 
pirmiausia traukia žaidybiškumas, o 
vyresnius – ir pačios užduotys, nors 
jiems taip pat smagu žaisti. Veikdami 
drauge, vaikai papildo vieni kitus ir 
mokosi vieni iš kitų.
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TOIVO: „Universiteto studentai, 
dalyvaudami įgyvendinant tokius 
projektus, įgijo unikalią galimybę 
mokytis: jie ne tik atliko praktiką, 
studijavo teorijos, metodikos kur-
sus, taikomuosius tyrimų metodus 
bei rinko duomenis savo baigiamie-
siems magistriniams darbams. Visa 
ši veikla yra tarsi natūraliai integruo-
ta studijų forma.“

MARJA-LEENA: „Studentai da-
lyvavo labai konkrečiame teorijos 
pritaikymo darbe. Mes rėmėmės 
keliomis svarbiomis teorinėmis idė-
jomis ir pamėginome jas pritaikyti 
praktikoje, ieškojome tinkamesnių 
būdų ir formų. Aš tai vadinu „gyvąja 
teorija“. Studentams, būsimiesiems 
pedagogams, labai retai tai pasitaiko 
mokantis universitete.“

TOIVO: „Ypač svarbu, kad mes 
kasdien aptarinėjome savo veiklą 
įgyvendindami projektą. Stengė-
mės pamatyti, koks yra mūsų veiklos 
poveikis vaikams, ką reikia keisti. 
Mums buvo labai svarbu kasdien 
taip vertinti savo veiklą.

 Dar vienas svarbus aspektas – vi-
sas mūsų darbas buvo fi lmuojamas, 
todėl atsirado galimybių bet kada 
sugrįžti atgal, peržiūrėti, palyginti 
atskirus epizodus, taip pat stebėti, 
kaip keitėsi vaikų dalyvavimo ypa-
tumai, kaip keitėsi jie patys ir pats 
mokymasis. Juo labiau kad projek-
tas vyko toje pačioje klasėje dvejus 
metus. Šiuo atžvilgiu tai tikrai uni-
kalus projektas, suteikęs studentams 
išskirtinių galimybių, kurių neturėjo 
jų bendramoksliai.

Siužetinė aplinka sukūrė projektą 
įgyvendinant dalyvaujančių suau-
gusiųjų bendruomenę, kuri buvo ir 
klasės bendruomenės dalis. Suaugu-
sieji, kaip ir vaikai, patyrė, kad dir-
bant ir mokantis drauge nepalyginti 
lengviau mokytis. Dirbdami drau-
ge, visi darosi stipresni, išradingesni, 

lengviau gimsta kūrybinės idėjos. 
Suomijos pedagogų rengimui tai 
nėra būdinga. Nors Suomijoje ir tai-
komi grupinio darbo metodai, ski-
riamos bendros užduotys, studentai 
vis tiek mokosi individualiai, grupės 
sudaromos formaliai, o formalus stu-
dentų bendradarbiavimas neperauga 
į besimokančiųjų bendruomenes.“

MARJA-LEENA: „Tokie projektai 
suteikia naujų galimybių ir moky-
tojams, pasiryžusiems nuolat augti 
ir tobulėti. Šis projektas turėtų būti 
didžiulis iššūkis net tobuliausiam 
pedagogui ir suteikti jam dar dides-
nių galimybių. Projektas galėtų būti 
mokytojų bendruomenės mokyklo-
je kūrimo modeliu, ir aš manau, kad 
gerose mokyklose taip arba bent jau 
labai panašiai ir atsitinka.“

MARJUT IR MINNA: „Pirmiau-
sia ši praktika kartu su vaikais mus 
tikrąja to žodžio prasme „įtraukė“. 
Buvo suteikti labai tvirti pagrindai 
ir gilus supratimas apie mokymą, 
ir mums paaiškėjo, kaip norėtume 
mokyti vaikus ateityje. 

Puiku, kad praktika mums padėjo 
suprasti teoriją, ir, atvirkščiai, – te-
orija paaiškino praktiką. Kitas da-
lykas, kurio mes tikrai išmokome, 
– bendradarbiavimo ne tik su suau-
gusiaisiais, bet ir su vaikais. Mano-
me, kad tokia galimybė pasitaiko tik 
kartą gyvenime.

Vaikams projektas ne mažiau reikš-
mingas nei mums. Jie mokėsi ne tik 
gimtosios kalbos. Vaikai mokėsi 
bendradarbiauti, įgijo drąsos išsaky-
ti savo nuomonę, spręsti problemas, 
ugdėsi vaizduotę ir kūrybiškumą. 
Visa tai jiems tikrai labai pravers 
ateityje. 

Siužetinis mokymas natūraliai 
kreipia vaikus nuo žaidybinės vei-
klos mokomosios link. Tačiau bene 
svarbiausia buvo tai, kad taip moky-
tis tikrai s m a g u.

Mokytojai šis projektas, mūsų 
nuomone, leido geriau pažinti al-
ternatyvius mokymo būdus.“

EIJA: „Šis projektas skirtas moky-
muisi bendradarbiaujant ir liudija, 
kad mokytis gali būti smagu. Siuže-
tinė aplinka atskleidžia ir ugdo vaiko 
asmenybę, o ne atskiras kompeten-
cijas. Vaikai mokosi mokytis, o stu-
dentai turi galimybių juos mokyti ir 
pajusti, kaip vaikai keičiasi. Mokyto-
ja, manau, galėjo geriau pažinti savo 
klasės vaikus. Bendradarbiaudama 
su studentais, ji galėjo pasisemti 
naujų kūrybinių idėjų ir sulaukė 
reikšmingos pagalbos klasėje. Man 
atrodo, kad įprastinėje mokykloje 
mokytojai vaikus moko visuotinai 
žinomų dalykų, dažnai nesusimąs-
tydami, ko iš tiesų reikėtų mokyti(s) 
gyvenime.“ 

KAROLIINA: „Šis projektas vai-
kus išmokė mąstyti ir abejoti, ne-
skubėti sutikti su suaugusiųjų nuo-
mone, o įsitikinti patiems, pateikti 
argumentų, klausinėti. Visa tai da-
ryti drauge, bendradarbiaujant, ne 
pavieniui. Vaikai įgijo daug naujos 
patirties, patyrė išgyvenimų, mokėsi 
pažinti savo jausmus ir juos valdy-
ti. Jie turėjo daug galimybių spręsti 
įvairiausias užduotis ir problemas, 
kurios reikalavo netradicinių spren-
dimo būdų. Labai išlavėjo jų vaiz-
duotė, savarankiškas mąstymas.

Studentams šis projektas buvo 
puiki galimybė studijuoti kitaip. Mes 
visi išmokome dirbti drauge, išmo-
kome planuoti nebijodami remtis 
vaikų idėjomis ir pasiūlymais. Mes 
išmokome, kaip juos paskatinti akty-
viau dalyvauti visuose mūsų bendros 
veiklos etapuose. Mes išmokome ki-
taip mąstyti ir kitaip mokyti.

Manau, kad mokytoja išmoko to-
leruoti triukšmą ir chaotiškas situaci-
jas klasėje. Vaikų mokymasis vyksta 
pačiomis įvairiausiomis situacijomis. 
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Labai dažnai vaikai mokosi patys, ne 
tik tada, kai mes juos mokome. Jie 
kartais daug sėkmingiau moko vieni 
kitus nei tai daro suaugusieji. Mo-
kytojai projektas leido geriau pažinti 
save ir paanalizuoti taikytus mokymo 
būdus, bendravimą su vaikais. Mo-
kytoja, kaip ir visi projekto dalyviai, 
galėjo prisiimti vaidmenis, o tai su-
teikė jai galimybių pažvelgti į situa-
ciją kitomis akimis, naujai apmąstyti 
daug tarsi įprastų ir gal jau net pabo-
dusių darbo klasėje aspektų.“ 

ANTTI-JUSSI: „Aš manau, kad 
šis metodas leido vaikams laisvai 
siūlyti idėjas ir jas išmėginti prak-
tiškai. Man labai patiko tai, kaip 
siužetinio mokymo aplinka skatina 
vaikus mokytis, spręsti problemas, 
analizuoti ir kad vaikai tai daro nie-
kieno neraginami ir neverčiami, kad 
jų motyvacija labai stipri. Kaip tik 
šių vaikų motyvacija labai skyrėsi 
nuo tradicinės klasės vaikų moty-
vacijos. O įdomiausia, kad nereikė-
jo jokių vadovėlių ir net mokytojo 
tradicine prasme. Aišku, visada su-
planuodavome, ką veiksime ir kaip 
organizuosime pagrindinę veiklą, 
bet dažniausiai mums tereikėdavo 
pradėti, o vaikai patys sėkmingai 
darbuodavosi, ir mes tik šiek tiek 
jiems padėdavome, patardavome, 
kartais pakurstydavome. “ 

RAUNI (klasės mokytoja): „Tai 
tikrai labai netradicinis mokymo 
būdas. Gerokai sunkesnis, bet įdo-
mesnis, įvairiapusiškesnis. Vaikai 
mokėsi mąstyti, diskutuoti, dirbti 
grupėse, dalytis mintimis, klausytis 
vienas kito. Labai turtėjo jų vaizduo-
tė, žodynas.“ 

Apibendrinimas

Nors projekto dalyviai išsamiai at-
sakė į pateiktus klausimus ir pakan-
kamai aiškiai išsakė projekto priva-

lumus, dar kartą atkreipsiu dėmesį į 
svarbiausius dalykus ir juos trumpai 
pakomentuosiu. 

Kaip vienas svarbiausių siužetinio 
mokymo privalumų buvo paminėtas 
vaikų tarpusavio bendradarbiavimas 
ir besimokančios bendruomenės kūri-
mas. Norėčiau pabrėžti, kad ta ben-
druomenė formuojasi palaipsniui 
siužeto įvykiams vis labiau įtraukiant 
visus dalyvius (tiek vaikus, tiek su-
augusiuosius) į autentišką kūrybinį 
procesą, kuriam būdinga tai, kad iš-
syk kuriamas siužetas, sprendžiamos 
problemos, mokomasi ir žaidžiama. 
Šis simbolinės realybės kūrimo 
procesas įtraukia ne tik vaikus, bet 
ir suaugusiuosius. Kūrybinis proce-
sas ir simbolinė realybė suteikia ne-
išsemiamų galimybių, nes tik patys 
dalyviai nustato kuriamo pasaulio 
ribas.

Galimybė ne įprastai, „rimtai“ 
mokytis, o dalyvauti vaizduotės 
priemonėmis kuriamame pasauly-
je, tarsi žaidžiant, turtina vaikų mąs-
tymą. Tokiame pasaulyje didžioji 
dauguma vaikų nardo kaip žuvys 
vandenyje, nes šio pasaulio dėsniai 
jiems gerai pažįstami, priimtini. Jie 
nebeieško vieno teisingo atsakymo 
bijodami suklysti, siūlo daug versijų, 
kuria tam tikrus modelius pamažu 
perprasdami garsų ir raidžių tarpusa-
vio santykį žodyje, eksperimentuo-
dami tyrinėja, kaip žodžiais galima 
perteikti žinią, mintį, kokia yra ats-
kirų kalbos dalių paskirtis ir galiau-
siai kalbinės sistemos, kaip žmonių 
bendravimo priemonės, veikimą. 
Žinoma, visa tai užtikrintų tik labai 
nuosekli pedagogo veikla – planavi-
mas ir sistemingas apibendrinimas, 
bet vaikai, jausdami, kad jie patys 
„kuria“ kalbos dėsnius ir taisykles, 
nesunkiai viską perpranta. 

Baigdama norėčiau pasakyti, kad 
šis siužetinio mokymo metodas ne-

apsiriboja vienos kurios disciplinos 
mokymu. Tai pabrėžė visi be išimties 
projekto dalyviai. Siužetinė aplinka 
sukuria kontekstą, kuris verčia įsi-
gilinti į personažų tarpusavio san-
tykius, išsiaiškinti jų elgesio moty-
vus, vertybinę orientaciją, suprasti 
jų poziciją. Taigi siužetinė aplinka 
skatina mąstyti, ieškoti atsakymų, iš-
sakyti savo nuomonę ir padėti spręsti 
problemas. 

Siužetinėje aplinkoje nėra suau-
gusio, autoritetingo, kaip kad esame 
įpratę, mokytojo, ir visa tai sukuria 
palankias sąlygas vaikams ir suaugu-
siesiems tarp savęs bendradarbiauti, 
diskutuoti, ieškoti visiems priimti-
nų sprendimų. Studentų nuomo-
ne, nebelieka ribos tarp skirtingo 
amžiaus ir gebėjimų vaikų, galėtu-
me pridurti, kad riba tarp vaikų ir 
suaugusiųjų taip pat pasidaro nebe 
tokia ryški. Kartu veikdami, visi da-
lyviai auga ir visapusiškai tobulėja. 
Tai matyti iš Marjos-Leenos žodžių: 
„Siužetinė aplinka kuriama ištisus 
metus. Įgyvendindami savąjį pro-
jektą, plėtojome vieną pasakojimą, 
kuriame veikė tie patys personažai, 
su kuriais vaikai susigyveno ir kurių 
nuotykių visada laukė. Taip siužetas 
virto vaikų gyvenimo neatskiriama 
dalimi, ir jie tiesiogine šio žodžio 
prasme „išgyveno“ užduotis ir pasa-
kojimo įvykius. Visa tai labai skiriasi 
nuo mokymo tradicinėse klasėse ir 
tradicinių užduočių, niekaip nesu-
sijusių su vaikų išgyvenimais. Pasa-
kojimas ar siužetas labiau negu kas 
nors įtraukia vaikus ir nuteikia juos 
geriau atlikti užduotis. Tačiau tai dar 
ne viskas. Ši istorija dvejus metus 
buvo prikausčiusi visų, įskaitant ir 
suaugusiųjų, dėmesį. Siužeto įvykiai 
privertė permąstyti personažų tar-
pusavio santykius, būti aktyviems, 
išsakyti savo nuomonę, jei reikia, ją 
ir apginti.“
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Siužetinė aplinka ypač naudinga 
in tegruojant ypatingųjų poreikių 
vai kus – tiek turinčius vienų ar  kitų 
raidos sutrikimų, tiek gabius ar skir-
tingų kultūrų (imigrantus) vaikus. 
Siu žetinis mokymas padėjo išvengti 
didelių mokymosi sunkumų, pasida-
rė tarsi prevencinė priemonė. Anot 
studentų, siužetinis mokymas natū-
raliai kreipia vaikus nuo žaidybinės 
veiklos mokomosios link. Siužetinė 
aplinka atskleidžia ir ugdo visą vaiko 
asmenybę, o ne tik atskiras kompe-
tencijas.

Eksperimentinėse grupėse ir kla-
sėse atlikti tyrimai leidžia teigti, kad 
siužetinė aplinka palanki vaiko asme-
nybei formuotis: skatina vaizduotę ir 
kūrybiškumą, kritinį mąstymą, sa vęs 
pažinimo, savikūros, pasaulėvaiz džio 
kūrimo procesus. Taip yra dėl to, kad 
siužetinėje aplinkoje visi ugdymo 
aspektai yra natūraliai susipynę.

Panašias išvadas būtų galima pada-
ryti ir kalbant apie studentų mokymą-
si. Studentai išskyrė galimybę ki taip 

studijuoti. Dalyvau dami įgyven-
dinant projektą, jie atliko praktiką, 
studijavo teoriją, tyrimų metodolo-
gijos kursą, rinko duomenis baigia-
miesiems magistro darbams. Atskirai 
norėčiau išskirti praktiką, per kurią 
studentai išmoko kitaip dirbti klasė-
je. Įprasta, kad visi studentai, atlik-
dami praktiką mokyk loje, skrupulin-
gai vykdo patyrusio klasės mokytojo 
instrukcijas, stengiasi jį mėgdžioti. 
Šįkart studentai taikė visai naują 
metodiką, nieko ne mėgdžiojo. Labai 
taikliai šį proce są apibūdino vykdo-
moji projekto vadovė Marja-Leena: 
„Studentai dalyvavo labai konkre-
čiame teorijos pritaikymo darbe. 
Mes rėmėmės keliomis svarbiomis 
teorinėmis idėjomis ir pamėginome 
jas įgyvendinti praktiškai, ieškojome 
tinkamesnių būdų ir formų.“

Tokia visuminė, integruota studijų 
forma suteikė daug galimybių kurti 
besimokančiųjų bendruomenę. Su-
augusieji, lygiai kaip ir vaikai, patyrė, 
kad dirbdami ir mokydamiesi drauge 

jie gali daugiau išmok(y)ti. Drauge 
jie stipresni, išradingesni, greičiau 
gimsta kūrybinės idėjos. Suomijoje 
rengiant pedagogus tai dar neįprasta. 
Toks bendradarbiavimas galėtų tapti 
ir, be abejo, kai kur tampa mokytojų 
bendruomenės mokykloje kūrimo 
modeliu. Labai svarbu, kad tokį mo-
delį studentai imasi kurti dar besi-
mokydami universitete. 

Nors daug projekto dalyvių guodė-
si, kad pritrūko laiko, baigdama šį 
straipsnį, norėčiau pabrėžti – studen-
tus projektas taip uždegė, kad jie 
sky rė tris kartus daugiau laiko nei iš 
tikrųjų jo reikėjo, nors niekas šito 
nereikalavo. Pagrindinė mintis, ku-
rią jau pasibaigus projektui išsakė 
didžioji dauguma dalyvių, yra tokia:  
dveji metai projekte iš esmės pakeitė 
mąstymą, ir jie nebebijos dirbti mo-
kykloje. Nors dalyvaudami įgyven-
dinant projektą visi patyrė nemažai 
sunkumų, nepakeitė nuomonės, kad 
taip mokytis ir vaikams, ir jiems bu-
vo smagu, prasminga. 
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