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Dabar supažindinsiu ir su kitų 
studentų sutrumpintais pa-

sisakymais. Visiems išsiuntinėjau 
klausimus ir vėliau su didžiąja jų 
dauguma atsakymus aptarėme. Po-
kalbyje dalyvavo vykdomoji pro-
jekto vadovė, doktorantė Marja-
Leena Vuorinen, eksperimentinės 
klasės mokytoja Rauni Huttu ir 
vieni pagrindinių projekto įgyven-
dintojų – studentai magistrantai: 
Toivo Peppanen (projekto asisten-
tas, atsakingas už filmavimą ir do-
kumentinės medžiagos kaupimą), 
Eija Räihä, Marjut Väisänen, Minna 
Laitinen, Hanna Karppinen, Karolii-
na 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 filmuoti, kopijuoti, 
montuoti, bet vis tiek labai grei-
tai įsitraukiau į veiklos planavimą 
ir darbą su vaikais. Tada ir ėmiau 
suprasti, kad šiuo projektu siekia-
ma formalią, sustabarėjusią mo-
kymo sistemą keisti į labiau atvirą 
bendradarbiauti, neformaliai ben-
drauti, vaikų kūrybiškumui ugdyti. 
Daugiau galimybių dalyvauti net 
planuojant bendrą veiklą. Daugiau 

galimybių reikštis kiekvieno vaiko 
individualumui ir kūrybiškumui.“ 

MARJA-LEENA: „Projekto pra-
džioje man atrodė, kad labai svarbu 
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 dėsty-
tojai, atrodė labai svarbus ir kitas 
tikslas – suteikti studentams unika-
lią galimybę įgyti patirties kuriant 
siužetinę aplinką tokioje autentiš-
koje mišraus amžiaus vaikų klasė-
je. Daugumas studentų arba visai 
neturėjo, arba turėjo labai nedaug 
darbo su tokio amžiaus vaikais pa-
tirties, ir jiems šis projektas buvo 
tikras iššūkis. Iššūkis mums visiems 
buvo ir tai, kad projektas vyko to-
kioje tradicinėje suomiškoje moky-
klinėje aplinkoje ir buvo tikrai labai 
sunku ateiti ir pradėti čia kažką da-
ryti...“ 

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 pasikeitė 
mokytojo vaidmuo. Paprastai mo-
kytojai 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 
neturėjome jokio supratimo apie 
projekto 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 nukreipia-
mos vaikų tarpusavio bendradar-
biavimui stiprinti, jų vaizduotei ir 
kūrybiškumui ugdyti. Nesupratau, 
kaip tai susiję su raštingumo ugdy-
mu. Atrodė, tarsi tuos tikslus būtu-
me pasiekę kažkaip savaime. Labai 
džiaugėmės puikiais testų rezulta-
tais. Štai tada ir pradėjome perprasti 
siužetinio mokymo esmę.“ 

Kūrybiškumą skatinantys 
netradiciniai metodai tradicinėje 
Suomijos pradinėje mokykloje
MILDA BRĖDIKYTĖ
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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, nes 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 tik-
rųjų 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, 
filmuotos 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 
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 kūrybiš-
kai. Ypač įstrigo, kai, praėjus 5–6 sa-
vaitėms nuo atėjimo į projektą, man 
buvo pasiūlytas Pono Laiko vaidmuo. 
Iš pradžių šis svarbus vaid muo baugi-
no ir magėjo įtraukti vaikus į pokalbį, 
kad jie užduotų daugiau klausimų 
mano kuriamam personažui. Aš net-
gi specialiai vaikus pakursčiau, 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 mokytojo akimis. Beje, aš 
taip pat nepažinojau šių vaikų, man 
jų anksčiau neteko mokyti. Projek-
tas prasidėjo rugpjūtį. Iš pradžių ma-
ne vargino ir erzino vaikų keliamas 
triukšmas, bet galiausiai jie perprato 
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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 

nuotykių pasaulio taisykles. Maž-
daug po trijų mėnesių aš apsirami-
nau 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.

Vienas didžiausių sunkumų, su 
kuriuo 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 
„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 

ZT 2 2011.indd   4ZT 2 2011.indd   4 2011.02.28   15:09:402011.02.28   15:09:40



K
ą

 a
tv

er
ia

 n
et

ra
d

ic
in

is
 u

g
d

ym
a

s?

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

5 

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 veikla – 
ne mokytojas ar pratybų sąsiuviniai, 
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.

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 buvo tarsi natūraliai integ-
ruota studijų forma.“

MARJA-LEENA: „Studentai da-
lyvavo labai konkrečiame teorijos 
pritaikymo darbe. Mes rėmėmės 
keliomis svarbiomis teorinėmis 
idėjomis ir pamėginome jas pritai-
kyti praktikoje, ieškojome tinka-
mesnių būdų ir formų. Aš tai va-
dinu „gyvąja teorija“. Studentams, 
būsimiesiems pedagogams, labai 

retai pasitaiko tokia proga 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 filmuojamas, 
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 
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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, – teo-
rija paaiškino praktiką. Kitas dalykas, 
kurio mes tikrai išmokome, – bend-
radarbiavimo ne tik su suaugusiai-
siais, bet ir su vaikais. Manome, 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 veik-
los 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. 
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-
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sas ir simbolinė realybė suteikia ne-
išsemiamų galimybių, nes tik patys 
dalyviai nustato kuriamo pasaulio 
ribas.

Galimybė ne įprastai, „rimtai“ mo-
kytis, o dalyvauti vaizduotės prie-
monėmis kuriamame pasaulyje, tar-
si žaidžiant, turtina vaikų mąstymą. 
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 per-
prasdami garsų ir raidžių tarpusavio 
santykį žodžiuose, 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, veikimas. 
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.“

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 kreipė vaikus nuo žaidybinės 
veiklos mokomosios link. Siužetinė 
aplinka atskleidė ir ugdė 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 
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sky rė tris kartus daugiau laiko nei iš 
tikrųjų jo reikėjo, nors niekas šito 
nereikalavo. Pagrindinė mintis, ku-
rią jau pasibaigus projektui išsakė 
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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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