
Mokinių 
eksperimentinio 
kūrybingumo 
skatinimas

Kauno Jono Jablonskio 
gimnazija
Jūratė Blažienė

5/2/19



Eksperimentinės  
kūrybos ypatumai

Mokini
o

Fizik
a

Eksperim
entai 

Bandyma
i

Loginė 
fantazij

a

Teorija

Kūrybiš
kumas

Senovės kinų patarlė:
                Aš išgirstu ir užmirštu; 
                Aš pamatau ir atsimenu;
                Aš padarau ir suprantu. 



Konkursas
„Fizikos bandymai aplink mus“

• Konkurso pradžia 2011 m.

• 2019 metų baigiamoji konferencija birželio 12 d. 
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Koks yra eksperimentuojantis 
mokinys?

• Kūrybingas

• Fantazuojantis

• Žingeidus

• Techniškai                        
kruopštus

• Negailintis laiko               
sąnaudų



Kūrybingumui ir fantazijai ribų 
nėra



Mokinių eksperimentinė fantazija - 
Genialumas paprastume



Kūrybinių problemų sprendimo 
FAZĖS:

1. Pasiruošimas;

2. Inkubacinis 
laikotarpis arba 
apdorojimas;

3. AHA! Įžvalga;

4. Pasitvirtinimas 
arba rezultatas.



Kūrybinių problemų sprendimui svarbi
Intuicija 

• Vienas iš toliausiai pažengusių ir 
daugiausiai prie modernios 
visuomenės vystymosi prisidėjusių 
mokslų yra fizika, kurioje intuicijos 
naudojimas laikomas savaime 
suprantamu dalyku. Laikui bėgant 
fizikas išsiugdo savitą, jo darbui 
reikalingą intuiciją. 



• Fizika – loginį mąstymą skatinantis 
mokslas.

• Kai kurioms užduotims spręsti 
dažniausiai pasitelkiama intuicija;  
kitų sprendimui pasitelkdama logika. 
Yra  užduočių, kurių sprendimui 
reikia ir logikos, ir intuicijos.

Kūrybinių problemų sprendimui svarbi
Logika 



Mintys apie eksperimentatorių:
„Jam visada reikia dalykus komplikuoti!“



KĄ DARYTI, KAD GIMTŲ IDĖJOS?

• Jei per metus man kils 300 idėjų ir tik viena iš 
jų bus vaisinga, aš būsiu patenkintas. A. Nobel

• Drąsios idėjos yra kaip į priekį statomos 
šachmatų figūros. Jos gali būti numuštos, tačiau 
gali būti ir pergalės pradžia. J. W. von Goethe 

• Neįmanoma mąstyti be vaizdinių. Aristotelis

• Tai, kas šiandien įrodyta, kažkada buvo tik 
fantazija. Nežinomas autorius



PASITELK KITUS 

• Tavo paties metodai tau padeda, bet kartu ir trukdo.

• Mūsų turimos žinios ir ankstesnė patirtis – tai rąstai, iš 
kurių galime statyti naujus sprendimus. Tačiau iš jų 
kartais galime sau susikalti tik narvą iš kurio 
nerandame išėjimo.

• Pasitelkite kitų patirtimi, kad rasti teisingą sprendimą.

• Išmintis gyvena ne vienuose namuose. Basutų patarlė 
(Lesotas)

• Jei nori reikalą išspręsti taip, kaip priklauso, pasiklausk 
trijų senolių. Kinų patarlė 

• Klausk žmonių patarimo, bet spręsk pats.                 
Ukrainiečių patarlė



KŪRYBINGUMĄ SKATINA 
DARBAS GRUPĖMIS
• Dvi galvos – geriau nei 
viena. Patarlė

• Sutariantys vyrai galėtų 
išsemti vandenyną. Patarlė



NESKUBĖK VERTINTI
• Atliekant eksperimentą vienai grupei buvo 

pasakyta: neskubėti vertinti gautus pasiūlymus. 
Antra grupė tokios informacijos negavo. Pasirodė, 
kad toks paprastas pasiūlymas, kaip neskubėti 
vertinti, veikia ypatingai. 

• Pirmoji grupė gerokai pralenkė antrąją ir idėjų 
kiekiu, ir sprendimų kokybe. 

• Greta aktyvios teigiamų idėjos pusių paieškos 
vertinimo atidėjimas yra vienas iš veiksmingiausių 
problemos sprendimo būdų. Vertinimo atidėjimas 
reiškia, kad laiką ir protą naudojame tam, kad 
mums kiltų naujų idėjų, o ne tam, kad vertintume 
jau turimas. Taip ilgiau išlaikome atvirą ir į idėjų 
paiešką orientuotą mąstymą. 



GALI IR PATS SAU PADĖTI, AIŠKINDAMAS PROBLEMOS ESMĘ KITIEMS

• „... Studentai vargo jungdami tas keistas 
grandines ir paprastai pirmu bandymu jiems 
nepavykdavo. Tada ateidavo pas mane klausti. 
Žvelgdamas į tą elektronikos komponentų ir 
laidų raizgalynę, aš nė iš tolo negalėjau suprasti, 
kur yra problema. Sugalvojau šitokį ėjimą: 
paprašiau, kad studentai man patys paaiškintų, 
ką, kaip ir kodėl jie darė. Dažniausiai studentai 
patys ir aptikdavo klaidą, man pačiam jos taip ir 
nesupratus. O smagiausia buvo tai, kad jie buvo 
įsitikinę, jog klaidą surasti padėjau aš. Iš tikrųjų 
užduodamas klausimą juos tik teisingai 
nukreipdavau...“



AUTORITETAS GALI SLOPINTI

• Dalykinis autoritetas dažnai yra privalumas, tačiau 
jis gali ir varžyti mokinį. Viena iš priežasčių – 
pernelyg didelis pasitikėjimas mokytoju. Mokinius 
dažnai valdo noras, kad mokytojas pateiktų jiems 
sprendimus. Mokiniui mokytojas, tai tam tikros 
srities ekspertas.

• Norvegijoje yra sakoma, kad ekspertu galima 
vadinti bet kurį, nutolusį nuo namų daugiau nei 50 
kilometrų.  

• Pagal šį posakį ekspertu gali būti beveik  
kiekvienas mokinys.



KŪRYBIŠKAS 
EKSPERIMENTATORIUS

• KŪRYBINGAS

• DRĄSUS

• INICIATYVUS

• FANTAZUOJANTIS

• ORIGINALUS

• DRAUGIŠKAS

• UŽSISPYRĘS

• NUOVOKUS

• MOKOSI IŠ KLAIDŲ

• REMIASI KITŲ 
PATIRTIMI



Patarimas – ugdykime 
fantazuojantį 
eksperimentatorių

Literatūra:

https://www.upc.smm.lt/projektai/t
obulinimas/naujienos/norvegu/Nauja
s_praktinis_mastymas.pdf
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