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Tyrimo tikslas. Atskleisti reflektyvių technikų taikymo galimybes pedagogų ,mokymosi procese. 

Reikšminiai žodžiai:  bendradarbiavimas, mokymosi aplinkos, refleksija, reflektyvios technikos, ugdymo paradigma. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, apklausa žodžiu, duomenų kokybinė ir kiekybinė 
analizė. 
Rezultatai ir išvados. Refleksija yra nuolatinis dėstytojų ir studentų savo veiklos, mokomosios medžiagos 
apmąstymas, supratimas ir savo mokymosi analizė. Tai sudaro sąlygas ugdyti dėstytojų didaktinę kompetenciją, 
užtikrina ugdymo proceso kokybę įgyvendinant šiuolaikinio ugdymo paradigmą bei sudaro palankias galimybes 
besimokantiesiems aktyviai dalyvauti mokymosi procese, tobulinant individualias mokymosi galimybes. 
Mokymosi procese atnaujinama mokymosi aplinka, kuri turėtų būti paremta bendradarbiavimu, studentų 
aktyvinimu, patirties sąlygų sukūrimu, patirties analizavimu ir refleksijos galimybių panaudojimu. Reflektuojant, 
mokymasis tampa naujų, individualių žinių kūrimo procesu. Tyrimas atskleidė refleksijos taikymo galimybes 
ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymosi procese: savo mokymosi apmąstymas, savęs vertinimas ir 
įsivertinimas, refleksija kaip efektyvesnio mokymosi paieška, refleksija kaip galimybė analizuoti savo veiklą, 
refleksija kaip galimybė diskutuoti su dėstytojais. Refleksija suvokiama kaip ikimokyklinio ugdymo mokytojų 
ugdymo kompetencijos formavimo būdas, nes, naudojant refleksijos, apmąstymo apie savo veiklą, mokymosi 
patirtį metodą, pasiekiami efektyviausi mokymosi rezultatai. Pedagogai ir studentai teigiamai vertina savo veiklos 
ir patirties mokymosi procese apmąstymą, naudoja įvairias refleksijas, siekiant pasiekti geresnių mokymosi 
rezultatų. Šiame procese studentai mokosi iš pedagogų patirties, bendradarbiaudami su jais. Pedagogai suteikia 
studentams pedagogines konsultacijas, siūlydami naujus ir efektyvius mokymo metodus mokantis konkrečių 
dalykų. Studentai aktyviai naudojasi kelių rūšių refleksija. Dauguma refleksijos rūsių naudojamos retai. Tai rodo, 
kad studijų procese išnaudojamos ne visos galimybės mokymosi efektyvumui pasiekti.  
Originalumas ir praktinis reikšmingumas. Tyrimas parodė, kad studentams refleksija nėra naujas ar negirdėtas 
dalykas. Apie daugelį refleksijos rūšių studentai žino, pagal galimybes taiko mokymosi procese. Dėstytojai teigia, 
kad jie patys atlieka veiklos refleksiją, mokina studentus apmąstyti savo veiklą ir mokymosi procesą. Nors 
dauguma studentų teigiamai vertina refleksijos naudą, praktiškai ją taiko nepakankamai. Dažniausiai taikoma ta 
refleksijos rūšis, kuri rekomenduojama dėstytojų kaip privaloma konkrečios užduoties atlikimui. Remiantis tyrimo 
rezultatais, galima rekomenduoti dėstytojams paskaitose atskleisti konkrečios refleksijos rūšies privalumus 
atliekant vienas ar kitas užduotis. Tyrimu nustatyta, kad dėstytojams refleksija yra labiau suprantama kaip realus 
pagalbininkas mokant kitus bei mokantis iš patirties. Tačiau studentų atsakymai rodo, kad jie gauna pagalbą iš 
dėstytojų, todėl refleksiją suvokia kaip galimybę efektyviau mokytis ir siekti geresnių mokymosi rezultatų. Tyrimo 
rezultatai parodė, kad būsimieji ikimokyklinio auklėjimo pedagogai teigiamai žiūri į savo veiklos, patirties 
apmąstymą mokymosi procese, taiko įvairias refleksijos rūšis, siekdami geresnių mokymosi rezultatų.  
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Tyrimo tikslas. Atskleisti studijų ir darbo derinimo galimybes. 

Reikšminiai žodžiai: darbdaviai, darbuotojai, pedagogai, studijų ir darbo derinimas, ugdymo įstaiga 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, duomenų kiekybinė analizė. 

Rezultatai ir išvados. Studijų ir darbo derinimo galimybės: tinkama komunikacija, suinteresuotų asmenų 
bendradarbiavimas, optimalaus darbo krūvio pasirinkimas, darbinės veiklos, susijusios su studijomis, 
pasirinkimas. Studijų ir darbo derinimo galimybės priklauso nuo bendradarbiavimo efektyvumo tarp aukštosios 
mokyklos, darbdavio ir paties asmens. Svarbiu veiksniu laikytina savalaikė informacija apie studijuojančio 
darbuotojo sesijos laiką, egzaminus, pokyčius tvarkaraštyje. Efektyvi komunikacija su aukštąja mokykla laikoma 
svarbiu aspektu ne tik studijuojančio darbuotojo atveju, bet ir naudingu veiksniu organizacijos veiklai. Svarbi ir 
paties studijuojančio darbuotojo motyvacija veiklai. Darbdavių požiūris į studijuojančius darbuotojus palankus. 
Kiekvienoje organizacijoje yra darbuotojų, kurie mokosi. Darbdaviai suvokia tokius darbuotojus kaip naudą savo 
organizacijai, skatina darbuotojus studijuoti, sudaro sąlygas dirbti ir mokytis bei pageidauja, kad ateityje tokie 
darbuotojai, baigę studijas, dirbtų jų organizacijoje. Studijuojantis darbuotojas atlieka privalomas veiklos funkcijas 
tiek darbo vietoje, tiek mokymosi įstaigoje, todėl jo asmeninės savybės yra svarbios siekiant laiku ir tiksliai atlikti 
užduotis abiejose organizacijose. Punktualumas, laiko planavimas, gebėjimas ir noras mokytis, technologijų 
valdymas, psichologinis stabilumas, lankstumas, gebėjimas kreiptis pagalbos, dirbti komandoje, 
bendradarbiavimas, noras įgyti darbe reikalingų dalykinių kompetencijų – būtini reikalavimai besimokančiam 
darbuotojui.  
Originalumas ir praktinis reikšmingumas. Darbas studijų metais ne tik suteikia finansinio stabilumo, bet ir 
leidžia įgyti vertingos patirties, įsilieti į darbo rinką, o kartais – ir atrasti savo karjeros kelią. Tačiau derinti studijas 
ir darbą gali būti nelengva užduotis. Tad kaip išlaikyti balansą ir viską laiku suspėti, nepakenkiant nei studijoms, 
nei karjeros pradžiai? Norinčių derinti mokslą ir studijas šiandien netrūksta. Visgi nuo žingsnio įsidarbinti jaunus 
žmones neretai atbaido paprasčiausia baimė, kad jiems nepavyks tuo pat metu sėkmingai krimsti mokslų ir pasiekti 
gerų rezultatų darbe. Neretai jauni žmonės tiesiog nedrįsta pamėginti arba neatranda jiems tinkamo darbo formato. 
Vis tik reali patirtis rodo, kad sėkmingai derinti darbą ir studijas tikrai galima. Įmonė siekia sudaryti tokias sąlygas, 
kurios leistų į šalį nenustumti studijų. Siekiant tobulinti darbo ir studijų derinimo galimybes, svarbios yra 
darbdavių apklausos. Tokiomis apklausomis gali būti nustatomas gebėjimų ir žinių, reikalingų darbo funkcijoms 
atlikti, dabartinis ar ateities poreikis, trūkumas, taip pat – įmonių žmogiškojo kapitalo strategijos, pvz., mokymai 
darbuotojams ir kiti aspektai. Darbdavių apklausomis surinkta ir susisteminta informacija gali prisidėti ne tik 
kuriant darbo rinkos ar užimtumo priemones, bet ir tęstines švietimo programas, ilgalaikes investicijų į žmogiškąjį 
kapitalą strategijas Pagrindinis darbdavių apklausų privalumas – tiesioginė informacija apie darbo rinką ir situaciją 
įmonėse iš darbdavių. 
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Tyrimo tikslas. Atskleisti studijų ir darbo derinimo galimybes. 

Reikšminiai žodžiai: darbdaviai, darbuotojai, pedagogai, studijų ir darbo derinimas, ugdymo įstaiga 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, duomenų kiekybinė analizė. 

Rezultatai ir išvados. Studijų ir darbo derinimo galimybės: tinkama komunikacija, suinteresuotų asmenų 
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mokyklos, darbdavio ir paties asmens. Svarbiu veiksniu laikytina savalaikė informacija apie studijuojančio 
darbuotojo sesijos laiką, egzaminus, pokyčius tvarkaraštyje. Efektyvi komunikacija su aukštąja mokykla laikoma 
svarbiu aspektu ne tik studijuojančio darbuotojo atveju, bet ir naudingu veiksniu organizacijos veiklai. Svarbi ir 
paties studijuojančio darbuotojo motyvacija veiklai. Darbdavių požiūris į studijuojančius darbuotojus palankus. 
Kiekvienoje organizacijoje yra darbuotojų, kurie mokosi. Darbdaviai suvokia tokius darbuotojus kaip naudą savo 
organizacijai, skatina darbuotojus studijuoti, sudaro sąlygas dirbti ir mokytis bei pageidauja, kad ateityje tokie 
darbuotojai, baigę studijas, dirbtų jų organizacijoje. Studijuojantis darbuotojas atlieka privalomas veiklos funkcijas 
tiek darbo vietoje, tiek mokymosi įstaigoje, todėl jo asmeninės savybės yra svarbios siekiant laiku ir tiksliai atlikti 
užduotis abiejose organizacijose. Punktualumas, laiko planavimas, gebėjimas ir noras mokytis, technologijų 
valdymas, psichologinis stabilumas, lankstumas, gebėjimas kreiptis pagalbos, dirbti komandoje, 
bendradarbiavimas, noras įgyti darbe reikalingų dalykinių kompetencijų – būtini reikalavimai besimokančiam 
darbuotojui.  
Originalumas ir praktinis reikšmingumas. Darbas studijų metais ne tik suteikia finansinio stabilumo, bet ir 
leidžia įgyti vertingos patirties, įsilieti į darbo rinką, o kartais – ir atrasti savo karjeros kelią. Tačiau derinti studijas 
ir darbą gali būti nelengva užduotis. Tad kaip išlaikyti balansą ir viską laiku suspėti, nepakenkiant nei studijoms, 
nei karjeros pradžiai? Norinčių derinti mokslą ir studijas šiandien netrūksta. Visgi nuo žingsnio įsidarbinti jaunus 
žmones neretai atbaido paprasčiausia baimė, kad jiems nepavyks tuo pat metu sėkmingai krimsti mokslų ir pasiekti 
gerų rezultatų darbe. Neretai jauni žmonės tiesiog nedrįsta pamėginti arba neatranda jiems tinkamo darbo formato. 
Vis tik reali patirtis rodo, kad sėkmingai derinti darbą ir studijas tikrai galima. Įmonė siekia sudaryti tokias sąlygas, 
kurios leistų į šalį nenustumti studijų. Siekiant tobulinti darbo ir studijų derinimo galimybes, svarbios yra 
darbdavių apklausos. Tokiomis apklausomis gali būti nustatomas gebėjimų ir žinių, reikalingų darbo funkcijoms 
atlikti, dabartinis ar ateities poreikis, trūkumas, taip pat – įmonių žmogiškojo kapitalo strategijos, pvz., mokymai 
darbuotojams ir kiti aspektai. Darbdavių apklausomis surinkta ir susisteminta informacija gali prisidėti ne tik 
kuriant darbo rinkos ar užimtumo priemones, bet ir tęstines švietimo programas, ilgalaikes investicijų į žmogiškąjį 
kapitalą strategijas Pagrindinis darbdavių apklausų privalumas – tiesioginė informacija apie darbo rinką ir situaciją 
įmonėse iš darbdavių. 

STUDIJŲ IR DARBO DERINIMO GALIMYBĖS 
Algimantas Bagdonas, Asta Jakimavičienė, Raimonda Sadauskienė 
Sigita Saulėnienė 
Kauno kolegija  
 
 

               
V. Pavardė:  A. Bagdonas, A. Jakimavičienė, R. Sadauskienė, S. Saulėnienė 
E. puslapis:   https://www.kaunokolegija.lt/muf/  
E. paštas:   algimantas.bagdonas@go.kauko.lt 
Institucija:  KK Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra 
Adresas:   Pramonės pr. 22, Kaunas 
Telefono nr.:  8 (37) 20 86 04 

 
 
Tyrimo tikslas. Atskleisti studijų ir darbo derinimo galimybes. 

Reikšminiai žodžiai: darbdaviai, darbuotojai, pedagogai, studijų ir darbo derinimas, ugdymo įstaiga 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu, duomenų kiekybinė analizė. 

Rezultatai ir išvados. Studijų ir darbo derinimo galimybės: tinkama komunikacija, suinteresuotų asmenų 
bendradarbiavimas, optimalaus darbo krūvio pasirinkimas, darbinės veiklos, susijusios su studijomis, 
pasirinkimas. Studijų ir darbo derinimo galimybės priklauso nuo bendradarbiavimo efektyvumo tarp aukštosios 
mokyklos, darbdavio ir paties asmens. Svarbiu veiksniu laikytina savalaikė informacija apie studijuojančio 
darbuotojo sesijos laiką, egzaminus, pokyčius tvarkaraštyje. Efektyvi komunikacija su aukštąja mokykla laikoma 
svarbiu aspektu ne tik studijuojančio darbuotojo atveju, bet ir naudingu veiksniu organizacijos veiklai. Svarbi ir 
paties studijuojančio darbuotojo motyvacija veiklai. Darbdavių požiūris į studijuojančius darbuotojus palankus. 
Kiekvienoje organizacijoje yra darbuotojų, kurie mokosi. Darbdaviai suvokia tokius darbuotojus kaip naudą savo 
organizacijai, skatina darbuotojus studijuoti, sudaro sąlygas dirbti ir mokytis bei pageidauja, kad ateityje tokie 
darbuotojai, baigę studijas, dirbtų jų organizacijoje. Studijuojantis darbuotojas atlieka privalomas veiklos funkcijas 
tiek darbo vietoje, tiek mokymosi įstaigoje, todėl jo asmeninės savybės yra svarbios siekiant laiku ir tiksliai atlikti 
užduotis abiejose organizacijose. Punktualumas, laiko planavimas, gebėjimas ir noras mokytis, technologijų 
valdymas, psichologinis stabilumas, lankstumas, gebėjimas kreiptis pagalbos, dirbti komandoje, 
bendradarbiavimas, noras įgyti darbe reikalingų dalykinių kompetencijų – būtini reikalavimai besimokančiam 
darbuotojui.  
Originalumas ir praktinis reikšmingumas. Darbas studijų metais ne tik suteikia finansinio stabilumo, bet ir 
leidžia įgyti vertingos patirties, įsilieti į darbo rinką, o kartais – ir atrasti savo karjeros kelią. Tačiau derinti studijas 
ir darbą gali būti nelengva užduotis. Tad kaip išlaikyti balansą ir viską laiku suspėti, nepakenkiant nei studijoms, 
nei karjeros pradžiai? Norinčių derinti mokslą ir studijas šiandien netrūksta. Visgi nuo žingsnio įsidarbinti jaunus 
žmones neretai atbaido paprasčiausia baimė, kad jiems nepavyks tuo pat metu sėkmingai krimsti mokslų ir pasiekti 
gerų rezultatų darbe. Neretai jauni žmonės tiesiog nedrįsta pamėginti arba neatranda jiems tinkamo darbo formato. 
Vis tik reali patirtis rodo, kad sėkmingai derinti darbą ir studijas tikrai galima. Įmonė siekia sudaryti tokias sąlygas, 
kurios leistų į šalį nenustumti studijų. Siekiant tobulinti darbo ir studijų derinimo galimybes, svarbios yra 
darbdavių apklausos. Tokiomis apklausomis gali būti nustatomas gebėjimų ir žinių, reikalingų darbo funkcijoms 
atlikti, dabartinis ar ateities poreikis, trūkumas, taip pat – įmonių žmogiškojo kapitalo strategijos, pvz., mokymai 
darbuotojams ir kiti aspektai. Darbdavių apklausomis surinkta ir susisteminta informacija gali prisidėti ne tik 
kuriant darbo rinkos ar užimtumo priemones, bet ir tęstines švietimo programas, ilgalaikes investicijų į žmogiškąjį 
kapitalą strategijas Pagrindinis darbdavių apklausų privalumas – tiesioginė informacija apie darbo rinką ir situaciją 
įmonėse iš darbdavių. 
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PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 
KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS, TAIKANT STEAM

Dalia Linkevičienė 
Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Jolanta Stūronaitė
       Kauno kolegija

V. Pavardė: Dalia Linkevičienė

E. puslapis: -
E. paštas: dalia.sumskaite  @  gmail.com  

Institucija: Kauno lopšelis - darželis 

„Aušrinė“

Adresas: Baltų pr. 49, Kaunas

Telefono nr.: +370  (37) 37 75 56

V. Pavardė: Jolanta Stūronaitė

E. puslapis: https://www.kaunokolegija.lt/muf/

E. paštas: jolanta.sturonaite@go.kauko.lt  
Institucija: KK  Menų  ir  ugdymo  fakulteto  Pedagogikos

katedra

Adresas: Pramonės pr. 22, Kaunas

Telefono nr.: +370 615 72723

Tyrimo  tikslas.  Atskleisti  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  kūrybiškumo  ugdymo galimybes,  taikant

STEAM.

Reikšminiai žodžiai:  kūrybiškumas, kūrybiškumo ugdymas, STEAM, STEAM taikymo galimybės.

Tyrimo metodai.  Mokslinės  literatūros  apžvalga ir  analizė;  apklausa žodžiu  (interviu);  dokumentų analizė;

stebėjimas.

Rezultatai  ir (arba)  išvados.   STEAM yra integruotas,  tarpdiscipliniškas  ugdymas,  kuriame siejasi  gamtos

mokslai,  technologijos,  inžinerija,  menai,  matematika  ir  visapusiškai  yra  ugdomos  visos  penkios  vaikų

kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo ir meninė. Visos šios kompetencijos

yra ugdomos įvairių veiklų metu. 

Pedagogų apklausa (žodžiu) ir ugdomosios aplinkos stebėjimas atskleidė :

• informantai  sutinka,  kad kūrybiškumo ugdymas yra svarbus ir  lemia vaikų pasiekimus,  jo  ugdymas

tiesiogiai  siejasi  su  STEAM  taikymu,  tačiau  nurodė,  jog  vaikų  kūrybiškumas  dažniausiai  ugdomas

meninėje veikloje;

• pedagogai STEAM ugdymo veiklose taiko retai. Informantai įvardino praktinių žinių, taikant STEAM,

trūkumą ir norėtų mokymų ar seminarų šia tema;

• ikimokyklinė  ugdymo  įstaiga  „X“  yra  pakankamai  aprūpinta  įvairiomis  priemonėmis,  kurios

naudojamos STEAM veiklose, pakankamai yra IT priemonių, tačiau ne visi pedagogai jomis naudojasi;

• interviu  atskleidė,  kad  pedagogai  linkę  dažniau  naudotis  priemonėmis,  kurios  yra  grupėje,  o

priemonėmis,  kurios  yra  bendrose  darželio  erdvėse  (išmaniosiomis  grindimis,  išmaniąja  lenta,

projektoriais) naudojasi retai, nes reikia derintis su kitomis kolegėmis. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas.  STEAM  taikymas yra dar nauja praktika, tačiau aktyviai

diegiama  tiek  bendro  ugdymo  mokyklose,  tiek  ikimokyklinėse  įstaigose.  (Vaščenkienė,  2020).  Tai  naujas,

integralus, kompleksinis metodas, apimantis visas ugdomas vaikų kompetencijas. Kaip vertinama sritis, visose

kompetencijose  (komunikavimo,  meninėje,  socialinėje,  sveikatos,  pažinimo),  yra  kūrybiškumas.  Pranešime

aptariamos  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  kūrybiškumo  ugdymo  galimybės  teoriniu  aspektu,  pateikiami  ir

analizuojami atlikto empirinio tyrimo rezultatai  bei  teikiamos išvados gali  būti  panaudoti  ugdymo praktikos

tobulinimui ne tik tyrimą užsakiusioje ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. 

DOROVINIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS(-IS) 
IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE  

Gitana Baležentienė
Alytaus lopšelis – darželis „Pasaka“

Algimantas Bagdonas
Kauno kolegija

V. Pavardė: Gitana Baležentienė
E. puslapis: -
E. paštas: gitanabale@gmail.com
Institucija: Alytaus lopšelis – darželis „Pasaka“
Adresas: Vingio g. 7, Alytus
Telefono nr.: -

Tyrimo tikslas. Atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių ugdymo (-si) būdus ir galimybes.

Reikšminiai žodžiai:  bendradarbiavimas, dorovinės vertybės, ikimokyklinis amžius, ugdymo būdai.

Tyrimo  metodai.  Mokslinės  literatūros  analizė,  apklausa  raštu,  apklausa  žodžiu,  duomenų  kiekybinė  ir
kokybinė analizė.
Rezultatai  ir  išvados. Dorovinės  vertybės  traktuojamos  kaip  reikšmingas,  daugialypis  bei  sudėtingas
fenomenas, kuris veikia žmogaus elgesį bei daro svarbią įtaką jo gyvenimui. Tiesa, gėris, grožis, meilė, pagarba,
sąžiningumas,  pasitikėjimas  yra pagrindinės dorovinės vertybės klasifikacijos sistemose bei  reikšmingiausios
asmenybės ugdyme. Šeimoje ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje taikomi dorovinių vertybių ugdymo (-si) būdai:
asmeninis pavyzdys, edukacinė aplinka, žaidimai, bendravimas ir bendradarbiavimas, elgesio modeliai, kultūros
elementų  panaudojimas, pamokymas,  pratinimas  (jausti,  kad  kitam  padarei  gera  ar  bloga),  draudimas,
paskatinimas,  darbas,  ikimokyklinės  ugdymo  įstaigos  ir  šeimos  bendradarbiavimas. Didžioji  dauguma
apklaustųjų tėvų ir pedagogių svarbiausiomis vertybėmis ikimokyklinio amžiaus asmenybės ugdyme nurodo:
pagarbą,  sąžiningumą,  atsakingumą,  meilę,  gėrį,  draugiškumą.  Tačiau  tik  nedaugelis  įvardijo  aukščiausias
dorovinių  vertybių  hierarchijoje  laikomas  vertybes:  tiesą,  gėrį  ir  grožį.  Tyrimu  atskleista,  kad  už  dorovinį
ugdymą yra atsakinga pirmiausia – šeima, o tik po to ugdymo įstaiga. 

Originalumas  ir  praktinis  reikšmingumas. Tyrimas  atskleidė,  kad tėvai,  ugdydami  dorovines  vertybes,
susiduria su laiko trūkumu, vaiko neklausymu, žinių stoka. Dauguma apklaustųjų pedagogių šiandieninį dorovinį
ugdymą šeimoje vertina prastai.  Ieškota būdų,  kaip įtraukti  vaikus,  pedagogus ir  tėvus į  dorovinių vertybių
ugdymo(-si)  procesą.  nuspręsta  organizuoti  projektą  „Svečiuose  pas  pasaką“,  kuris  skatins  vaikus  domėtis
pasakomis  ir  jų  personažais,  kvies  improvizuoti,  vaidinti,  fantazuoti,  kurti;  patenkins  ugdytinių  smalsumą,
atsakys į  rūpimus klausimus ir  suteiks  kūrybinį,  pažinimo,  atradimo džiaugsmą.  Tyrimo autorių inicijuotas,
organizuotas  ir  įvykdytas  projektas  pavyko. Projektas  grįstas  bendradarbiavimu,  jo  metu  vykdytos  bendros
veiklos,  kurios  suartino tėvus,  vaikus ir  pedagogus,  siekiant  bendro tikslo –  užauginti  dorą  vaiką.  Projekto
veiklos  rezultatai  įrodė,  kad  lietuvių  liaudies  pasakų  sekimas,  skaitymas  ir  aptarimas,  jų  perteikimo  būdų
įvairovės  išnaudojimas suteikia  puikias galimybes sėkmingai  ugdyti  ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovines
vertybes.  Tyrimo  praktinį  reikšmingumą sudaro  tai,  kad  tai  išsamus  konkrečios  ugdymo įstaigos  situacijos
tyrimas.  Su tyrimo rezultatais  supažindinta  ugdymo organizacijos  bendruomenė,  rezultatai  aptarti  bendruose
susitikimuose, siekiant situacijos bei ugdymo kokybės gerinimo. Tyrimas apėmė visus bendruomenės narius –
pedagogus, šeimas, ugdytinius, todėl galima teigti, kad šio tyrimo rezultatai išsamūs bei objektyvūs, todėl jais

DOROVINIŲ VERTYBIŲ UGDYMAS(-IS) 
IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE  

Gitana Baležentienė
Alytaus lopšelis – darželis „Pasaka“

Algimantas Bagdonas
Kauno kolegija

V. Pavardė: Gitana Baležentienė
E. puslapis: -
E. paštas: gitanabale@gmail.com
Institucija: Alytaus lopšelis – darželis „Pasaka“
Adresas: Vingio g. 7, Alytus
Telefono nr.: -

Tyrimo tikslas. Atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių ugdymo (-si) būdus ir galimybes.

Reikšminiai žodžiai:  bendradarbiavimas, dorovinės vertybės, ikimokyklinis amžius, ugdymo būdai.

Tyrimo  metodai.  Mokslinės  literatūros  analizė,  apklausa  raštu,  apklausa  žodžiu,  duomenų  kiekybinė  ir
kokybinė analizė.
Rezultatai  ir  išvados. Dorovinės  vertybės  traktuojamos  kaip  reikšmingas,  daugialypis  bei  sudėtingas
fenomenas, kuris veikia žmogaus elgesį bei daro svarbią įtaką jo gyvenimui. Tiesa, gėris, grožis, meilė, pagarba,
sąžiningumas,  pasitikėjimas  yra pagrindinės dorovinės vertybės klasifikacijos sistemose bei  reikšmingiausios
asmenybės ugdyme. Šeimoje ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje taikomi dorovinių vertybių ugdymo (-si) būdai:
asmeninis pavyzdys, edukacinė aplinka, žaidimai, bendravimas ir bendradarbiavimas, elgesio modeliai, kultūros
elementų  panaudojimas, pamokymas,  pratinimas  (jausti,  kad  kitam  padarei  gera  ar  bloga),  draudimas,
paskatinimas,  darbas,  ikimokyklinės  ugdymo  įstaigos  ir  šeimos  bendradarbiavimas. Didžioji  dauguma
apklaustųjų tėvų ir pedagogių svarbiausiomis vertybėmis ikimokyklinio amžiaus asmenybės ugdyme nurodo:
pagarbą,  sąžiningumą,  atsakingumą,  meilę,  gėrį,  draugiškumą.  Tačiau  tik  nedaugelis  įvardijo  aukščiausias
dorovinių  vertybių  hierarchijoje  laikomas  vertybes:  tiesą,  gėrį  ir  grožį.  Tyrimu  atskleista,  kad  už  dorovinį
ugdymą yra atsakinga pirmiausia – šeima, o tik po to ugdymo įstaiga. 

Originalumas  ir  praktinis  reikšmingumas. Tyrimas  atskleidė,  kad tėvai,  ugdydami  dorovines  vertybes,
susiduria su laiko trūkumu, vaiko neklausymu, žinių stoka. Dauguma apklaustųjų pedagogių šiandieninį dorovinį
ugdymą šeimoje vertina prastai.  Ieškota būdų,  kaip įtraukti  vaikus,  pedagogus ir  tėvus į  dorovinių vertybių
ugdymo(-si)  procesą.  nuspręsta  organizuoti  projektą  „Svečiuose  pas  pasaką“,  kuris  skatins  vaikus  domėtis
pasakomis  ir  jų  personažais,  kvies  improvizuoti,  vaidinti,  fantazuoti,  kurti;  patenkins  ugdytinių  smalsumą,
atsakys į  rūpimus klausimus ir  suteiks  kūrybinį,  pažinimo,  atradimo džiaugsmą.  Tyrimo autorių inicijuotas,
organizuotas  ir  įvykdytas  projektas  pavyko. Projektas  grįstas  bendradarbiavimu,  jo  metu  vykdytos  bendros
veiklos,  kurios  suartino tėvus,  vaikus ir  pedagogus,  siekiant  bendro tikslo –  užauginti  dorą  vaiką.  Projekto
veiklos  rezultatai  įrodė,  kad  lietuvių  liaudies  pasakų  sekimas,  skaitymas  ir  aptarimas,  jų  perteikimo  būdų
įvairovės  išnaudojimas suteikia  puikias galimybes sėkmingai  ugdyti  ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovines
vertybes.  Tyrimo  praktinį  reikšmingumą sudaro  tai,  kad  tai  išsamus  konkrečios  ugdymo įstaigos  situacijos
tyrimas.  Su tyrimo rezultatais  supažindinta  ugdymo organizacijos  bendruomenė,  rezultatai  aptarti  bendruose
susitikimuose, siekiant situacijos bei ugdymo kokybės gerinimo. Tyrimas apėmė visus bendruomenės narius –
pedagogus, šeimas, ugdytinius, todėl galima teigti, kad šio tyrimo rezultatai išsamūs bei objektyvūs, todėl jais
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SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE 
 
Vilma Liaudanskė, Sonata Šiupienienė 
Marijampolės kolegija 
 

   

V. Pavardė:  Vilma Liaudanskė 
E. puslapis:  - 
E. paštas:  vilma.liaudanske@mkolegija.lt 
Institucija:  Marijampolės kolegija 
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Tyrimo tikslas. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje yra labai svarbus, nes nuo 
mažens turime mokyti vaikus  saugoti ir tausoti savo didžiausią turtą – sveikatą, kuri įtakoja prasmingo 
gyvenimo visumą. Šiandieniniame visuomenėje yra daug paplitusių faktorių, kurie daro didelę įtaką vaikų 
sveikatai, tačiau jos nepuoselėja, o atvirkščiai  - jai kenkia.  Taigi čia svarbi užduotis tenka ikimokyklinio 
ugdymo mokytojams ir tėvams ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius jau nuo ankstyvojo amžiaus. Tyrimo 
tikslas – išanalizuoti, kaip vyksta sveikos gyvensenos ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Reikšminiai žodžiai:  ikimokyklinio ugdymo mokytojas, ikimokyklinis ugdymas, įgūdis, sveika gyvensena, sveikata. 

 

Tyrimo metodai. Rengiant pranešimą, taikyti šie mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų 
turinio analizė, anketinė apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė (taikyti aprašomosios statistikos metodai). 

Rezultatai ir (arba) išvados. Apibendrinant galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kurioje buvo 
atliktas tyrimas, sveika gyvensena yra viena iš pagrindinių ugdymo sričių. Tyrimo duomenys rodo, kad 
ikimokyklinio ugdymo pedagogai taiko įvairius metodus plėtodami ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos 
gyvensenos įgūdžius. Dauguma pedagogų nurodė naudojantys praktinius ir kalbinius metodus. Taip pat didelė 
dalis mokytojų (du trečdaliai) taiko vaizdinius, žaidybinius metodus. Du trečdaliai pedagogų teigė, kad sportiniai 
metodai labiau įtakoja sveikos gyvensenos įgūdžius ir yra patrauklesni vaikams. Pedagogai į šį procesą taip pat 
įtraukia ir kūrybinius metodus, tačiau mažiausiai, anot respondentų, yra naudojami eksperimentiniai metodai.  
Galima teigti, kad nuošalyje lieka IKT taikymas ir pažintinės veiklos, tai nurodė pusė respondentų. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pedagogai siekia, kad jų 
ugdytiniai susiformuotų sveikos gyvensenos įgūdžius. Ugdomosiose veiklose nuolat yra integruojama sveika 
gyvensena, panaudojant įvairiausius būdus ir metodus. Pedagogai rengia įvarius projektus, šventes, renginius į 
kuriuos yra įtraukiama visa įstaigos bendruomenė. Kaip žinome vaikai labiau įsisavina ir eina sveikatingumo 
keliu tuomet, kai mato suaugusiųjų rodomą pavyzdį. Sveikos gyvensenos įgūdžius yra svarbu ugdyti nuo pat 
mažens ir ikimokyklinė įstaiga deda daug pastangų, kad pasiektų geriausių vaikų rezultatų. Taigi mano praktinė 
darbo reikšmė yra svarbi, nes joje pateikiama daugiau informacijos apie sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą 
ikimokyklinėje įstaigoje, taip pat daugiau sužinome apie metodus ir būdus galimus panaudoti ugdant šiuos 
įgūdžius. Ikimokyklinė įstaiga ir pedagogai gali įsivertinti ir numatyti tolimesnius tikslus. Žinoma ir tėveliai 
daugiau sužinojo apie sveikos gyvensenos ugdymą ir galimai įsiverto kiek pastangų į tai deda ugdant savo 
vaikus. 
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Tyrimo tikslas. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje yra labai svarbus, nes nuo 
mažens turime mokyti vaikus  saugoti ir tausoti savo didžiausią turtą – sveikatą, kuri įtakoja prasmingo 
gyvenimo visumą. Šiandieniniame visuomenėje yra daug paplitusių faktorių, kurie daro didelę įtaką vaikų 
sveikatai, tačiau jos nepuoselėja, o atvirkščiai  - jai kenkia.  Taigi čia svarbi užduotis tenka ikimokyklinio 
ugdymo mokytojams ir tėvams ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius jau nuo ankstyvojo amžiaus. Tyrimo 
tikslas – išanalizuoti, kaip vyksta sveikos gyvensenos ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Reikšminiai žodžiai:  ikimokyklinio ugdymo mokytojas, ikimokyklinis ugdymas, įgūdis, sveika gyvensena, sveikata. 

 

Tyrimo metodai. Rengiant pranešimą, taikyti šie mokslinio tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų 
turinio analizė, anketinė apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė (taikyti aprašomosios statistikos metodai). 

Rezultatai ir (arba) išvados. Apibendrinant galima teigti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kurioje buvo 
atliktas tyrimas, sveika gyvensena yra viena iš pagrindinių ugdymo sričių. Tyrimo duomenys rodo, kad 
ikimokyklinio ugdymo pedagogai taiko įvairius metodus plėtodami ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos 
gyvensenos įgūdžius. Dauguma pedagogų nurodė naudojantys praktinius ir kalbinius metodus. Taip pat didelė 
dalis mokytojų (du trečdaliai) taiko vaizdinius, žaidybinius metodus. Du trečdaliai pedagogų teigė, kad sportiniai 
metodai labiau įtakoja sveikos gyvensenos įgūdžius ir yra patrauklesni vaikams. Pedagogai į šį procesą taip pat 
įtraukia ir kūrybinius metodus, tačiau mažiausiai, anot respondentų, yra naudojami eksperimentiniai metodai.  
Galima teigti, kad nuošalyje lieka IKT taikymas ir pažintinės veiklos, tai nurodė pusė respondentų. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pedagogai siekia, kad jų 
ugdytiniai susiformuotų sveikos gyvensenos įgūdžius. Ugdomosiose veiklose nuolat yra integruojama sveika 
gyvensena, panaudojant įvairiausius būdus ir metodus. Pedagogai rengia įvarius projektus, šventes, renginius į 
kuriuos yra įtraukiama visa įstaigos bendruomenė. Kaip žinome vaikai labiau įsisavina ir eina sveikatingumo 
keliu tuomet, kai mato suaugusiųjų rodomą pavyzdį. Sveikos gyvensenos įgūdžius yra svarbu ugdyti nuo pat 
mažens ir ikimokyklinė įstaiga deda daug pastangų, kad pasiektų geriausių vaikų rezultatų. Taigi mano praktinė 
darbo reikšmė yra svarbi, nes joje pateikiama daugiau informacijos apie sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą 
ikimokyklinėje įstaigoje, taip pat daugiau sužinome apie metodus ir būdus galimus panaudoti ugdant šiuos 
įgūdžius. Ikimokyklinė įstaiga ir pedagogai gali įsivertinti ir numatyti tolimesnius tikslus. Žinoma ir tėveliai 
daugiau sužinojo apie sveikos gyvensenos ugdymą ir galimai įsiverto kiek pastangų į tai deda ugdant savo 
vaikus. 
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Tyrimo  tikslas.  Atskleisti  Montessori  pedagogikos   elementų  integravimo  galimybes  į  „Geros  pradžios“
metodikos veiklas darželyje „X“.

Reikšminiai žodžiai: „Gera pradžia“ metodas, integracija, mišrus ugdymas, M.Montessori pedagogika, ugdymas.

Tyrimo metodai.  Mokslo  šaltinių  apžvalga  ir  dokumentų  analizė,  apklausa  žodžiu  (struktūruotas  interviu),
ugdomosios aplinkos stebėjimas.

Rezultatai ir (arba) išvados. Teorinis „Gera pradžia“ metodo ir Montessori pedagogikos palyginimas išryškino
panašumus ir skirtumus.  M. Montessori pedagogikos didaktinės medžiagos- mokomųjų priemonių apžvalgos
metu išskirtos priemonės, kuriomis galima praturtinti  „Geros pradžios“ metodu dirbančios grupės ugdomąsias
veiklas  (priemonės,  kurios  turi  „savęs  pasitikrinimo“  principą,  klausymosi  lavinimo  pratimai,  gyvenimo
praktikos pratimai, pasaulio pažinimo priemonės). 

Pedagogų apklausa (žodžiu) ir ugdomosios aplinkos stebėjimas atskleidė :

▪ dauguma apklaustų pedagogų yra susipažinę su Montessori pedagogika studijų laikais arba stebint veiklas
Montessori pedagogiką taikančiose grupėse;

▪ dalies  informantų   žinios  apie  Montessori  pedagogiką  fragmentiškos,  neįžvelgia  galimybių  praturtinti
grupės  veiklas  Montessori  pedagogikos  elementais,  nes  menkai  susipažinę  su  šioje  pedagogikoje
taikomomis priemonėmis vaikų ugdymui;

▪ aplinkos stebėjimu nustatyta, kad „Geros pradžios“ metodu dirbančioje grupėje yra priemonių, turinčių
panašumą su Montessori pedagogikoje taikomomis priemonėmis. Stebėtoje grupėje pasigesta priemonių,
kurios galėtų padėti lavinti vaikų klausą.

Originalumas  ir  (arba)  praktinis  reikšmingumas. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogas  dirba  pagal  įstaigos
programą, renkasi kas geriausia jo ugdytiniams. „Geros pradžios“ metodu dirbančios grupės ugdytojas aktyviai
dalyvauja grupės ugdomosios aplinkos tobulinime, ieško tinkamiausių darbo būdų su ikimokyklinio amžiaus
vaikais. M. Montessori pedagogikoje naudojamos didaktinės medžiagos, kurios skatina vaikus nuolat tobulėti,
lavintis  ir  ugdytis  savarankiškumą.  Pranešime  aptariamos  M.  Montessori  pedagogikos  priemonių,  ugdymo
metodo elementų integravimo į „Gera pradžia“ metodu dirbančiosios grupės veiklas, siekiant  ikimokyklinio
amžiaus  vaikų  ugdymo/-si  efektyvumo.  Pateikiami  ir  analizuojami  atlikto  empirinio  tyrimo  rezultatai  bei
teikiamos išvados gali būti panaudoti ugdymo praktikos tobulinimui ne tik tyrimą užsakiusioje ikimokyklinėje
ugdymo įstaigoje.
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Tyrimo  tikslas.  Atskleisti  Montessori  pedagogikos   elementų  integravimo  galimybes  į  „Geros  pradžios“
metodikos veiklas darželyje „X“.

Reikšminiai žodžiai: „Gera pradžia“ metodas, integracija, mišrus ugdymas, M.Montessori pedagogika, ugdymas.

Tyrimo metodai.  Mokslo  šaltinių  apžvalga  ir  dokumentų  analizė,  apklausa  žodžiu  (struktūruotas  interviu),
ugdomosios aplinkos stebėjimas.

Rezultatai ir (arba) išvados. Teorinis „Gera pradžia“ metodo ir Montessori pedagogikos palyginimas išryškino
panašumus ir skirtumus.  M. Montessori pedagogikos didaktinės medžiagos- mokomųjų priemonių apžvalgos
metu išskirtos priemonės, kuriomis galima praturtinti  „Geros pradžios“ metodu dirbančios grupės ugdomąsias
veiklas  (priemonės,  kurios  turi  „savęs  pasitikrinimo“  principą,  klausymosi  lavinimo  pratimai,  gyvenimo
praktikos pratimai, pasaulio pažinimo priemonės). 

Pedagogų apklausa (žodžiu) ir ugdomosios aplinkos stebėjimas atskleidė :

▪ dauguma apklaustų pedagogų yra susipažinę su Montessori pedagogika studijų laikais arba stebint veiklas
Montessori pedagogiką taikančiose grupėse;

▪ dalies  informantų   žinios  apie  Montessori  pedagogiką  fragmentiškos,  neįžvelgia  galimybių  praturtinti
grupės  veiklas  Montessori  pedagogikos  elementais,  nes  menkai  susipažinę  su  šioje  pedagogikoje
taikomomis priemonėmis vaikų ugdymui;

▪ aplinkos stebėjimu nustatyta, kad „Geros pradžios“ metodu dirbančioje grupėje yra priemonių, turinčių
panašumą su Montessori pedagogikoje taikomomis priemonėmis. Stebėtoje grupėje pasigesta priemonių,
kurios galėtų padėti lavinti vaikų klausą.

Originalumas  ir  (arba)  praktinis  reikšmingumas. Ikimokyklinio  ugdymo pedagogas  dirba  pagal  įstaigos
programą, renkasi kas geriausia jo ugdytiniams. „Geros pradžios“ metodu dirbančios grupės ugdytojas aktyviai
dalyvauja grupės ugdomosios aplinkos tobulinime, ieško tinkamiausių darbo būdų su ikimokyklinio amžiaus
vaikais. M. Montessori pedagogikoje naudojamos didaktinės medžiagos, kurios skatina vaikus nuolat tobulėti,
lavintis  ir  ugdytis  savarankiškumą.  Pranešime  aptariamos  M.  Montessori  pedagogikos  priemonių,  ugdymo
metodo elementų integravimo į „Gera pradžia“ metodu dirbančiosios grupės veiklas, siekiant  ikimokyklinio
amžiaus  vaikų  ugdymo/-si  efektyvumo.  Pateikiami  ir  analizuojami  atlikto  empirinio  tyrimo  rezultatai  bei
teikiamos išvados gali būti panaudoti ugdymo praktikos tobulinimui ne tik tyrimą užsakiusioje ikimokyklinėje
ugdymo įstaigoje.
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PEDAGOGO KOMPETENCIJOS, SIEKIANT 
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TURINČIAIS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ 
 
Renata Venslovienė 
Kėdainių lopšelis –  darželis ,,Puriena“ 
Sigita Saulėnienė  
Kauno kolegija

V. Pavardė:  Renata Venslovienė 
E. puslapis:  - 
E. paštas:  baltrusaityterenata@gmail.com 
Institucija:  Kėdainių lopšelis – darželis ,,Puriena“ 
Adresas:  Mindaugo g, 20, Kėdainiai 
Telefono nr.: +370 683 52873

   

Tyrimo tikslas. Įvertinti pedagogo gebėjimus, siekiant dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo 
spektro sutrikimą. 
Reikšminiai žodžiai:  autizmo spektro sutrikimas, kompetencijos, pedagogas. 

 

Tyrimo metodai.  Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa raštu, gautų duomenų kiekybinė  
duomenų analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Pedagogas, siekiantis dirbti su ikimokykliniais amžiaus vaikais, turinčiais autizmo 
spektro sutrikimų išryškėjo gebėjimų stoka: kaip identifikuoti individualius ugdymosi poreikius; kaip parinkti ir 
taikyti tinkamus probleminio elgesio kontrolės būdus bei priemones; kaip sukurti struktūruotą ugdymo aplinką. 
Edukacinio projekto metu per veiklas ir pokalbius vaikas su ASS ugdėsi gebėjimą kaip atpažinti ir valdyti savo 
jausmus panaudojant sukurtas metodines priemones ir struktūruotą ugdymą. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Švietimas šiandieninėje Lietuvoje išgyvena kaitos laikotarpį 
(Urnėžienė ir Tučienė, 2011). Vienas iš didžiausių iššūkių pedagogams tampa gebėjimas dirbti su specialiųjų 
poreikių vaikais. Tai, kad dėmesys turi būti skiriamas pedagogų kompetencijų analizei, parodo ir 2020 m. birželio 
30 d. LR Seimo (toliau – Seimas) priimti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimai ir papildymai, kuriais 
sudaromos teisinės prielaidos įtraukti švietime. Remiantis švietimo įstatymo pakeitimu, galima teigti, kad Lietuva 
siekia mažinti socialinę atskirtį bei siekia, kad ugdymas būtų prieinamas visiems mokiniams, neatsižvelgiant į 
vaiko fizinius ir protinius gabumus.  

 

 

4-5 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO 
UGDYMAS(-IS) MENINĖSE VEIKLOSE, TAIKANT 
INFORMACINES KOMPIUTERINES 
TECHNOLOGIJAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
ĮSTAIGOJE „X“ 
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Tyrimo tikslas. Atskleisti 4-5 metų vaikų pažinimo ugdymo(si) meninėse veiklose galimybes, taikant 
informacines kompiuterines technologijas, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „X“.  
Reikšminiai žodžiai:  informacinės kompiuterinės technologijos, meninė raiška, pažinimas, ugdymas. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė,  pedagogų apklausa žodžiu (interviu). 
Rezultatai ir / arba išvados. 
• Meninis ugdymas ikimokykliniame amžiuje atliepia kūrybišką vaiko prigimtį ir tenkina pažinimo poreikį. 
Visos keturios meninės sritys (muzika, dailė, choreografija, drama) glaudžiai susijusios tarpusavyje bei turi 
nelygstamą ugdomąją vertę, svarbios meninių, pažintinių gebėjimų sklaidai. Meninėse veiklose integruojant IKT, 
pedagogai papildo tradicinių ugdymo metodų galimybes, plėtojant ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimą. 
• Informantai teigiamai vertina IKT įtraukimą į vaikų ugdymą, kaip šiandienos ugdymo realiją, nes 
ikimokyklinio amžiaus vaikai dažniausiai jau geba valdyti IKT.  
• Anot informantų, įstaigoje „X“ pakankamai IKT priemonių, kurias galima pasitelkti vedant menines veiklas.  
• Interviu atskleidė būtinybę tobulinti pedagogų IKT taikymo kompetencijas: pedagogės nurodė mažai programų 
ar IKT įrankių, naudojamų vaikų pažinimo ugdymui(si), kurios tiktų meninėse veiklose.  

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Šiandienos vaikai auga skaitmeninėje aplinkoje, kur pažįsta 
pasaulį  kompiuterių, televizijos, telefonų, vaizdo žaidimų bei interneto pagalba. Suaugusiųjų nuomonės dėl IKT 
naudojimo vaikams ikimokykliniame amžiuje yra labai prieštaringos. Tačiau turime suprasti, kad naujosios 
medijos dėl interaktyvių savybių turi didelį poveikį vaiko augimui, vystymuisi, mokymuisi, bendravimui ir 
pažinimui. Dabarties vaikų karta švietimo srityje patogiau jaučiasi esant interaktyviam mokymuisi. Realybė tokia, 
kad vaikai jau nebeįsivaizduoja savo kasdienybės be informacinių technologijų. Taigi, turime pagalvoti, kaip tas 
technologijas panaudoti ugdyme, tikslingai ir nekenkiant vaikui. 

Vaikų pasaulio pažinimą formuoja nemažai veiksnių, kurie skatina vaiką tobulėti ir suvokti aplink jį esantį 
pasaulį. Vaikai yra imlūs, smalsūs, gebantys vienu metu ne tik klausyti, bet ir kalbėti, klausinėti, tyrinėti, stebėti. 
Mokslinėje literatūroje gana dažnai aptariamas pažinimo ugdymas(is) taikant kompiuterines technologijas, bet 
apie pažinimo ugdymą meninėje veikloje taikant kompiuterines technologijas - tyrimų arba parengtų straipsnių 
yra menkai. Pranešime aptariamos 4-5 metų vaikų pažinimo ugdymo(si) meninėse veiklose galimybės, taikant 
informacines kompiuterines technologijas,  pateikiami ir analizuojami ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „X“ atlikto 
empirinio tyrimo rezultatai. Teikiamos išvados gali būti panaudotos ugdymo praktikos tobulinimui ne tik tyrimą 
užsakiusioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.  
 

PEDAGOGO KOMPETENCIJOS, SIEKIANT 
DIRBTI  SU IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAIS, 
TURINČIAIS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ 
 
Renata Venslovienė 
Kėdainių lopšelis –  darželis ,,Puriena“ 
Sigita Saulėnienė  
Kauno kolegija

V. Pavardė:  Renata Venslovienė 
E. puslapis:  - 
E. paštas:  baltrusaityterenata@gmail.com 
Institucija:  Kėdainių lopšelis – darželis ,,Puriena“ 
Adresas:  Mindaugo g, 20, Kėdainiai 
Telefono nr.: +370 683 52873

   

Tyrimo tikslas. Įvertinti pedagogo gebėjimus, siekiant dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo 
spektro sutrikimą. 
Reikšminiai žodžiai:  autizmo spektro sutrikimas, kompetencijos, pedagogas. 

 

Tyrimo metodai.  Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa raštu, gautų duomenų kiekybinė  
duomenų analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Pedagogas, siekiantis dirbti su ikimokykliniais amžiaus vaikais, turinčiais autizmo 
spektro sutrikimų išryškėjo gebėjimų stoka: kaip identifikuoti individualius ugdymosi poreikius; kaip parinkti ir 
taikyti tinkamus probleminio elgesio kontrolės būdus bei priemones; kaip sukurti struktūruotą ugdymo aplinką. 
Edukacinio projekto metu per veiklas ir pokalbius vaikas su ASS ugdėsi gebėjimą kaip atpažinti ir valdyti savo 
jausmus panaudojant sukurtas metodines priemones ir struktūruotą ugdymą. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Švietimas šiandieninėje Lietuvoje išgyvena kaitos laikotarpį 
(Urnėžienė ir Tučienė, 2011). Vienas iš didžiausių iššūkių pedagogams tampa gebėjimas dirbti su specialiųjų 
poreikių vaikais. Tai, kad dėmesys turi būti skiriamas pedagogų kompetencijų analizei, parodo ir 2020 m. birželio 
30 d. LR Seimo (toliau – Seimas) priimti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimai ir papildymai, kuriais 
sudaromos teisinės prielaidos įtraukti švietime. Remiantis švietimo įstatymo pakeitimu, galima teigti, kad Lietuva 
siekia mažinti socialinę atskirtį bei siekia, kad ugdymas būtų prieinamas visiems mokiniams, neatsižvelgiant į 
vaiko fizinius ir protinius gabumus.  

 

 

4-5 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINIMO 
UGDYMAS(-IS) MENINĖSE VEIKLOSE, TAIKANT 
INFORMACINES KOMPIUTERINES 
TECHNOLOGIJAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO 
ĮSTAIGOJE „X“ 
 

Renata Pakštienė 
Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Lakštingalėlė“ 
Jolanta Stūronaitė 
Kauno kolegija

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Pavardė:        Renata Pakštienė, Jolanta Stūronaitė 
E. puslapis:   https://www.kaunokolegija.lt/muf/ 
E. paštas:  renuskinas@gmail.com; jolanta.sturonaitė@gmail.com 
Institucija:  Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Lakštingalėlė“; Kauno kolegija 
Adresas:  Varnutės 9, LT-55120, Jonava, Pramonės pr.22, Kaunas 
Telefono nr.:  +34 966038, +370 615 72723

Tyrimo tikslas. Atskleisti 4-5 metų vaikų pažinimo ugdymo(si) meninėse veiklose galimybes, taikant 
informacines kompiuterines technologijas, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „X“.  
Reikšminiai žodžiai:  informacinės kompiuterinės technologijos, meninė raiška, pažinimas, ugdymas. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė,  pedagogų apklausa žodžiu (interviu). 
Rezultatai ir / arba išvados. 
• Meninis ugdymas ikimokykliniame amžiuje atliepia kūrybišką vaiko prigimtį ir tenkina pažinimo poreikį. 
Visos keturios meninės sritys (muzika, dailė, choreografija, drama) glaudžiai susijusios tarpusavyje bei turi 
nelygstamą ugdomąją vertę, svarbios meninių, pažintinių gebėjimų sklaidai. Meninėse veiklose integruojant IKT, 
pedagogai papildo tradicinių ugdymo metodų galimybes, plėtojant ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimą. 
• Informantai teigiamai vertina IKT įtraukimą į vaikų ugdymą, kaip šiandienos ugdymo realiją, nes 
ikimokyklinio amžiaus vaikai dažniausiai jau geba valdyti IKT.  
• Anot informantų, įstaigoje „X“ pakankamai IKT priemonių, kurias galima pasitelkti vedant menines veiklas.  
• Interviu atskleidė būtinybę tobulinti pedagogų IKT taikymo kompetencijas: pedagogės nurodė mažai programų 
ar IKT įrankių, naudojamų vaikų pažinimo ugdymui(si), kurios tiktų meninėse veiklose.  

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Šiandienos vaikai auga skaitmeninėje aplinkoje, kur pažįsta 
pasaulį  kompiuterių, televizijos, telefonų, vaizdo žaidimų bei interneto pagalba. Suaugusiųjų nuomonės dėl IKT 
naudojimo vaikams ikimokykliniame amžiuje yra labai prieštaringos. Tačiau turime suprasti, kad naujosios 
medijos dėl interaktyvių savybių turi didelį poveikį vaiko augimui, vystymuisi, mokymuisi, bendravimui ir 
pažinimui. Dabarties vaikų karta švietimo srityje patogiau jaučiasi esant interaktyviam mokymuisi. Realybė tokia, 
kad vaikai jau nebeįsivaizduoja savo kasdienybės be informacinių technologijų. Taigi, turime pagalvoti, kaip tas 
technologijas panaudoti ugdyme, tikslingai ir nekenkiant vaikui. 

Vaikų pasaulio pažinimą formuoja nemažai veiksnių, kurie skatina vaiką tobulėti ir suvokti aplink jį esantį 
pasaulį. Vaikai yra imlūs, smalsūs, gebantys vienu metu ne tik klausyti, bet ir kalbėti, klausinėti, tyrinėti, stebėti. 
Mokslinėje literatūroje gana dažnai aptariamas pažinimo ugdymas(is) taikant kompiuterines technologijas, bet 
apie pažinimo ugdymą meninėje veikloje taikant kompiuterines technologijas - tyrimų arba parengtų straipsnių 
yra menkai. Pranešime aptariamos 4-5 metų vaikų pažinimo ugdymo(si) meninėse veiklose galimybės, taikant 
informacines kompiuterines technologijas,  pateikiami ir analizuojami ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „X“ atlikto 
empirinio tyrimo rezultatai. Teikiamos išvados gali būti panaudotos ugdymo praktikos tobulinimui ne tik tyrimą 
užsakiusioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.  
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ANSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJA 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE 
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V. Pavardė:  Edita Dulkinienė 
E. puslapis:   https://www.kaunokolegija.lt/muf/ 
E. paštas:   edita.dulkiniene@go.kauko.lt 
Institucija:   KK Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra 
Adresas:   Pramonės pr. 22, Kaunas 
Telefono nr.:  +370 645 11855 

Tyrimo tikslas. atskleisti ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Reikšminiai žodžiai:  adaptacija, aplinka, ikimokyklinė vaikystė, prieraišumas, socializacija, socialiniai įgūdžiai. 

 

Tyrimo metodai. mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa (žodžiu), gautų duomenų kokybinė analizė, 
siekiant atskleisti pedagogų požiūrį į ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Informantai vaiko adaptaciją ankstyvajame amžiuje įvardina kaip asmenybės 
prisitaikymą prie aplinkos, savotišką išbandymą ir tam tikrą barjerą, patekus į kitas gyvenimo sąlygas, kurį jie turi 
įveikti. Tėvų ir pedagogų išankstinius susitikimus ir rengimą, ruošiant vaiką ikimokyklinei ugdymo įstaigai, 
dauguma informantų vertina teigiamai, nes tokiu būdu galima sumažinti neigiamus vaikų ir jų šeimos išgyvenimus, 
psichologines problemas, o pedagogai galėtų labiau pažinti savo būsimus auklėtinius. Informantų nuomone, tėvai 
ir vaikas adaptacijos laikotarpiu patiria skaudžių momentų, kai tenka rytais išsiskirti, kai vaikui sunku priprasti 
prie pasikeitusios dienotvarkės ir kitų taisyklių nei esančių namuose. Informantų nuomone, pedagogams su tėvais 
bendradarbiauti kartais trukdo tėvų išankstinis neigiamas nusistatymas apie įstaigą ar pedagogus, tėvų užimtumas, 
tėvų nenoras girdėti teikiamą informaciją apie vaiką ir kt. priežastys. Visi informantai sutinka, kad pedagogų kaita 
ankstyvojo amžiaus grupėje veikia vaikus ir jų šeimas neigiamu aspektu. Pagrindiniai veiksniai nuo kurių priklauso 
adaptacijos periodo eiga, yra vaiko amžius, pokyčių mastas, pedagogų teikiama pagalba, pedagogų turimas 
patyrimas, socialinės kompetencijos, nervinis bei psichinis išsivystymas. Adaptacijos periodo metu taip pat 
svarbūs  emociniai išgyvenimai, kurių metu vaikas turi galimybę įgyti teigiamus bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius, kurie jam padės ateityje prisitaikyti prie naujų taisyklių bei naujos aplinkos. Šeimos ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos darni veikla, glaudus bendradarbiavimas atneša visokeriopą sėkmę vaiko ugdymo (-si) atžvilgiu.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pedagogų pagalba skirianti didesnį dėmesį vaikams, sukuria 
žaismingą bei saugią aplinką. Tėvai bendradarbiaudami su pedagogais, besidomintys informacija apie vaikų 
adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, gali palengvinti savo vaikų prisitaikymą darželyje ir sėkminga 
adaptacija padės vaikui siekti tolimesnių socialinių įgūdžių ugdymo. 

ANSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ ADAPTACIJA 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE 
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Kauno r. Lapių lopšelis-darželis 
Edita Dulkinienė 

       Kauno kolegija  
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E. paštas:   edita.dulkiniene@go.kauko.lt 
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Tyrimo tikslas. atskleisti ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Reikšminiai žodžiai:  adaptacija, aplinka, ikimokyklinė vaikystė, prieraišumas, socializacija, socialiniai įgūdžiai. 

 

Tyrimo metodai. mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa (žodžiu), gautų duomenų kokybinė analizė, 
siekiant atskleisti pedagogų požiūrį į ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Informantai vaiko adaptaciją ankstyvajame amžiuje įvardina kaip asmenybės 
prisitaikymą prie aplinkos, savotišką išbandymą ir tam tikrą barjerą, patekus į kitas gyvenimo sąlygas, kurį jie turi 
įveikti. Tėvų ir pedagogų išankstinius susitikimus ir rengimą, ruošiant vaiką ikimokyklinei ugdymo įstaigai, 
dauguma informantų vertina teigiamai, nes tokiu būdu galima sumažinti neigiamus vaikų ir jų šeimos išgyvenimus, 
psichologines problemas, o pedagogai galėtų labiau pažinti savo būsimus auklėtinius. Informantų nuomone, tėvai 
ir vaikas adaptacijos laikotarpiu patiria skaudžių momentų, kai tenka rytais išsiskirti, kai vaikui sunku priprasti 
prie pasikeitusios dienotvarkės ir kitų taisyklių nei esančių namuose. Informantų nuomone, pedagogams su tėvais 
bendradarbiauti kartais trukdo tėvų išankstinis neigiamas nusistatymas apie įstaigą ar pedagogus, tėvų užimtumas, 
tėvų nenoras girdėti teikiamą informaciją apie vaiką ir kt. priežastys. Visi informantai sutinka, kad pedagogų kaita 
ankstyvojo amžiaus grupėje veikia vaikus ir jų šeimas neigiamu aspektu. Pagrindiniai veiksniai nuo kurių priklauso 
adaptacijos periodo eiga, yra vaiko amžius, pokyčių mastas, pedagogų teikiama pagalba, pedagogų turimas 
patyrimas, socialinės kompetencijos, nervinis bei psichinis išsivystymas. Adaptacijos periodo metu taip pat 
svarbūs  emociniai išgyvenimai, kurių metu vaikas turi galimybę įgyti teigiamus bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius, kurie jam padės ateityje prisitaikyti prie naujų taisyklių bei naujos aplinkos. Šeimos ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos darni veikla, glaudus bendradarbiavimas atneša visokeriopą sėkmę vaiko ugdymo (-si) atžvilgiu.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pedagogų pagalba skirianti didesnį dėmesį vaikams, sukuria 
žaismingą bei saugią aplinką. Tėvai bendradarbiaudami su pedagogais, besidomintys informacija apie vaikų 
adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, gali palengvinti savo vaikų prisitaikymą darželyje ir sėkminga 
adaptacija padės vaikui siekti tolimesnių socialinių įgūdžių ugdymo. 

„GYVOJO KAMPELIO“ REIKŠMĖ 
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ,
TURINČIŲ ELGESIO IR EMOCIJŲ
SUTRIKIMŲ, UGDYMUI (-SI)

 
       Lina Jančaitienė, 

                                 Lekėčių mokykla-daugiafunkcinis centras, ikimokyklinio ugdymo skyrius

       Edita Dulkinienė
       Kauno kolegija 
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Tyrimo  tikslas. Atskleisti  „Gyvojo  kampelio“  reikšmę  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų,  turinčių  elgesio  ir
emocijų sutrikimų, ugdymui (-si).

Reikšminiai žodžiai:  elgesio ir emocijų sutrikimai, „Gyvasis kampelis“, gyvūnų terapija, specialieji ugdymo (-si) poreikiai

Tyrimo  metodai. Mokslinės  literatūros  ir  dokumentų  analizė,  skirta  teoriškai  pagrįsti  „Gyvojo  kampelio“
reikšmę ikimokyklinio  amžiaus  vaikų,  turinčių  elgesio  ir  emocijų  sutrikimų,  ugdymui;  pusiau  struktūruotas
interviu  pedagogams,  skirtas  atskleisti  „Gyvojo  kampelio“  reikšmę  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų,  turinčių
elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymui; gautų duomenų kokybinė turinio analizė.
Rezultatai  ir  (arba)  išvados. Elgesio  ir  emocijų  sunkumai  yra  priskiriami  sutrikimų  kategorijai  ir  gali
pasireikšti dėl tam tikrų biologinių, socialinių, šeimos ir ugdymo institucijos veiksnių, arba dėl nuolat patiriamų
nesėkmių.  Šių  sutrikimų  turintiems  vaikams  būdingas  destruktyvus  elgesys,  apsunkinantis  bendravimą  su
aplinkiniais. Tėvai,  pedagogai,  turi  žinoti  esminius,  bendravimo su šiais  vaikais  principus,  kurie  gali  padėti
sumažinti neigiamas jų emocijas ir netinkamą elgesį. Vienas iš būdų, galinčių padėti elgesio ir emocijų sutrikimų
turintiems vaikams elgtis ne taip impulsyviai, valdyti savo emocijas – gyvūnų terapija. Mokslininkų teigimu,
„Gyvieji kampeliai“, kuriuose šie vaikai gali stebėti gyvus organizmus, juos paliesti, pamaitinti, yra  naudingi
psichologinei, emocinei sveikatai, padeda nusiraminti, skatina teigiamą elgesį bei didesnį įsitraukimą į grupėje
organizuojamas  veiklas.  Empirinio  tyrimo  rezultatai  patvirtino  mokslininkų  įžvalgas  apie  „Gyvuosius
kampelius“ ir  atskleidė,  kad jie  išties  turi  daug teigiamos įtakos elgesio ir  emocijų sunkumus patiriantiems
vaikams. Šiuos kampeliu savo grupėje įsirengę pedagogai teigia, kad jie padeda vaikams nurimti, susikaupti,
suteikia džiugių emocijų. Jie pasitelkiami ugdant įvairius vaikų gebėjimus. Išryškėjo, kad kai kurie šių kampelių
neturintys  pedagogai  yra  gana  skeptiškos  nuomonės  apie  juos,  jiems  kyla  dvejonių  dėl  šių  kampelių
veiksmingumo,  atsirasiančio  papildomo  darbo  krūvio  rūpinantis  gyvūnais,  baiminamasi  dėl  pačių  vaikų
netinkamo elgesio su augintiniais.

Originalumas ir (arba) praktinis  reikšmingumas. „Gyvųjų kampelių“ nauda elgesio ir  emocijų sutrikimų
turintiems vaikams yra labai didelė. Stebėdami gyvus organizmus, jais besirūpindami, vaikai ugdo (-si) kur kas
platesnį kompetencijų spektrą ir turi geresnes sąlygas mokytis kontroliuoti savo emocijas, nukreipti jas tinkama
linkme, nei  vaikai, kurių grupėse šie kampeliai nėra įrengti.

„GYVOJO KAMPELIO“ REIKŠMĖ 
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ,
TURINČIŲ ELGESIO IR EMOCIJŲ
SUTRIKIMŲ, UGDYMUI (-SI)

 
       Lina Jančaitienė, 
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       Kauno kolegija 
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Tyrimo  tikslas. Atskleisti  „Gyvojo  kampelio“  reikšmę  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų,  turinčių  elgesio  ir
emocijų sutrikimų, ugdymui (-si).

Reikšminiai žodžiai:  elgesio ir emocijų sutrikimai, „Gyvasis kampelis“, gyvūnų terapija, specialieji ugdymo (-si) poreikiai

Tyrimo  metodai. Mokslinės  literatūros  ir  dokumentų  analizė,  skirta  teoriškai  pagrįsti  „Gyvojo  kampelio“
reikšmę ikimokyklinio  amžiaus  vaikų,  turinčių  elgesio  ir  emocijų  sutrikimų,  ugdymui;  pusiau  struktūruotas
interviu  pedagogams,  skirtas  atskleisti  „Gyvojo  kampelio“  reikšmę  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų,  turinčių
elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymui; gautų duomenų kokybinė turinio analizė.
Rezultatai  ir  (arba)  išvados. Elgesio  ir  emocijų  sunkumai  yra  priskiriami  sutrikimų  kategorijai  ir  gali
pasireikšti dėl tam tikrų biologinių, socialinių, šeimos ir ugdymo institucijos veiksnių, arba dėl nuolat patiriamų
nesėkmių.  Šių  sutrikimų  turintiems  vaikams  būdingas  destruktyvus  elgesys,  apsunkinantis  bendravimą  su
aplinkiniais. Tėvai,  pedagogai,  turi  žinoti  esminius,  bendravimo su šiais  vaikais  principus,  kurie  gali  padėti
sumažinti neigiamas jų emocijas ir netinkamą elgesį. Vienas iš būdų, galinčių padėti elgesio ir emocijų sutrikimų
turintiems vaikams elgtis ne taip impulsyviai, valdyti savo emocijas – gyvūnų terapija. Mokslininkų teigimu,
„Gyvieji kampeliai“, kuriuose šie vaikai gali stebėti gyvus organizmus, juos paliesti, pamaitinti, yra  naudingi
psichologinei, emocinei sveikatai, padeda nusiraminti, skatina teigiamą elgesį bei didesnį įsitraukimą į grupėje
organizuojamas  veiklas.  Empirinio  tyrimo  rezultatai  patvirtino  mokslininkų  įžvalgas  apie  „Gyvuosius
kampelius“ ir  atskleidė,  kad jie  išties  turi  daug teigiamos įtakos elgesio ir  emocijų sunkumus patiriantiems
vaikams. Šiuos kampeliu savo grupėje įsirengę pedagogai teigia, kad jie padeda vaikams nurimti, susikaupti,
suteikia džiugių emocijų. Jie pasitelkiami ugdant įvairius vaikų gebėjimus. Išryškėjo, kad kai kurie šių kampelių
neturintys  pedagogai  yra  gana  skeptiškos  nuomonės  apie  juos,  jiems  kyla  dvejonių  dėl  šių  kampelių
veiksmingumo,  atsirasiančio  papildomo  darbo  krūvio  rūpinantis  gyvūnais,  baiminamasi  dėl  pačių  vaikų
netinkamo elgesio su augintiniais.

Originalumas ir (arba) praktinis  reikšmingumas. „Gyvųjų kampelių“ nauda elgesio ir  emocijų sutrikimų
turintiems vaikams yra labai didelė. Stebėdami gyvus organizmus, jais besirūpindami, vaikai ugdo (-si) kur kas
platesnį kompetencijų spektrą ir turi geresnes sąlygas mokytis kontroliuoti savo emocijas, nukreipti jas tinkama
linkme, nei  vaikai, kurių grupėse šie kampeliai nėra įrengti.
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Tyrimo tikslas. atskleisti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būdus ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje, 
adaptacijos laikotarpiu. 

Reikšminiai žodžiai:  adaptacija, ankstyvoji vaikystė, bendradarbiavimas. 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa (raštu); pedagogų interviu; gautų duomenų 
kiekybinė ir kokybinė turinio analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Pedagogai bando, sujungti tėvus į vieną komandą, kelti poreikį dalytis savo 
problemomis tarpusavyje ir spręsti jas kartu. Tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis tėvų neruošė vaiko adaptacijai 
ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, palikdami vaiką pas svetimą žmogų (draugę), todėl vaikas nebuvo pajėgus 
užmegsti santykius su svetimais žmonėmis. Apklausti pedagogai nurodė, kad didžiausi trukdžiai yra: tėvų 
nenoras įsitraukti į grupės veiklas, nesidomėjimas adaptacija, vaiko neparuošimas ugdymo įstaigai, 
nesiklausymas mokytojų patarimų, nepasitikėjimas mokytoja, nesidomėjimas apie vaiko raidą, tėvų užimtumas, 
abejingumas, tėvų nenorėjimas prisimti aktyvesnio vaidmens vaikų ugdymo procese, pasitikėjimo, kantrybės 
trūkumas, žinių apie adaptaciją neturėjimas, ugdymo įstaigos rėžimo nesilaikymas. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pastaruoju metu atlikti tyrimai vis daugiau dėmesio skiria 
tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo problemoms spręsti. Pedagogų ir tėvų rūpestis – sutelktomis jėgomis 
puoselėti kiekvieno vaiko dvasinį komfortą. Ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmė priklauso nuo 
tėvų sąmoningumo, atsakomybės už vaiko ateitį ir nuo pedagogo asmenybės, autoriteto. 
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Tyrimo tikslas. Atskleisti pedagogų požiūrį į STEAM taikymo galimybes lauko darželyje. 

Reikšminiai žodžiai:  lauko pedagogika, patirtinis ugdymas, STEAM. 
 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, apklausa žodžiu, duomenų kokybinė analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Atlikto užsakomojo kokybinio tyrimo viename „X“ lauko darželyje (2021 m. kovo 
ir balandžio mėn.) metu buvo apklausti 7 šio darželio lauko pedagogai. Apibendrinant lauko pedagogų atsakymus, 
galima teigti, kad tarp STEAM ir lauko pedagogikos filosofijų informantai įžvelgia panašumų, bet labiausiai yra 
akcentuojamas kompleksinis, visuminis ugdymas. Pedagogai įvardina daug vaikų gebėjimų, kurie ugdomi taikant 
STEAM arba lauko pedagogikoje: ugdomas smalsumas, kūrybiškumas, savarankiškumas, inžineriniai ir 
matematiniai gebėjimai, pasaulio pažinimas, problemų sprendimo įgūdžiai. Patirtiniam ugdymui lauko 
pedagogikoje bei ugdyme, kuriame taikomas STEAM, skiriamas ypatingas dėmesys. Tiek lauko pedagogikoje tiek 
STEAM taikymo  vaiko ugdyme metu pedagogas atlieka tarpininko, o ne eksperto vaidmenį. Visi informantai 
sutinka, kad procesas yra svarbesnis už rezultatą (1 pav.). Apibendrinant lauko pedagogų nuomones apie 
galimybes taikyti STEAM lauko darželyje, galima teigti, kad informantai įžvelgia plačias galimybes ir sutinka, 
kad lauko aplinka yra tinkama STEAM veikloms įgyvendinti (2 pav.). Pastebėta, kad gali būti sunkumų su 
specifinėmis ugdymo priemonėmis, laboratorijomis, informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis arba 
ugdytojams gali prireikti papildomų mokymų. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Mokslui ir inovacijoms sparčiai žengiant į priekį ypatingas 
dėmesys yra skiriamas į STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimą. Lietuvoje „švietimo strategai STEAM ugdymą 
paskelbė prioritetine švietimo sritimi“ (Šlekienė, 2018). Lietuvos mokslininkų edukologų tyrimo ataskaitoje 
„Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“ (2018) teigiama, kad 
integraliam vaikų ugdymui ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra kuriamos STEAM laboratorijos, kurios skirtos 
įvairioms tyrinėjimo ir eksperimentavimo inovatyvioms veikloms. Vis labiau Lietuvoje populiarėja lauko 
darželiai, kur vaikai  lauko aplinkoje nuolat bando, tyrinėja, ieško, eksperimentuoja, įveikia iššūkius. Kūrybinis 
problemų sprendimas, vaikų įtraukimas į kūrybinį darbą, kritinio mąstymo skatinimas, naujų metodų išbandymas, 
fizinis aktyvumas, stipri savivertė – tai skatina lauko darželis. Pedagogų kūrybiškumas bei žinos, sukurta palanki 
aplinka, skatinanti įvairių mokslų integralias veiklas lauko darželyje gali būti tinkama bazė STEAM  taikymui 
ugdymo procese.   
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Tyrimo tikslas. atskleisti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būdus ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje, 
adaptacijos laikotarpiu. 

Reikšminiai žodžiai:  adaptacija, ankstyvoji vaikystė, bendradarbiavimas. 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa (raštu); pedagogų interviu; gautų duomenų 
kiekybinė ir kokybinė turinio analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Pedagogai bando, sujungti tėvus į vieną komandą, kelti poreikį dalytis savo 
problemomis tarpusavyje ir spręsti jas kartu. Tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis tėvų neruošė vaiko adaptacijai 
ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, palikdami vaiką pas svetimą žmogų (draugę), todėl vaikas nebuvo pajėgus 
užmegsti santykius su svetimais žmonėmis. Apklausti pedagogai nurodė, kad didžiausi trukdžiai yra: tėvų 
nenoras įsitraukti į grupės veiklas, nesidomėjimas adaptacija, vaiko neparuošimas ugdymo įstaigai, 
nesiklausymas mokytojų patarimų, nepasitikėjimas mokytoja, nesidomėjimas apie vaiko raidą, tėvų užimtumas, 
abejingumas, tėvų nenorėjimas prisimti aktyvesnio vaidmens vaikų ugdymo procese, pasitikėjimo, kantrybės 
trūkumas, žinių apie adaptaciją neturėjimas, ugdymo įstaigos rėžimo nesilaikymas. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pastaruoju metu atlikti tyrimai vis daugiau dėmesio skiria 
tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo problemoms spręsti. Pedagogų ir tėvų rūpestis – sutelktomis jėgomis 
puoselėti kiekvieno vaiko dvasinį komfortą. Ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmė priklauso nuo 
tėvų sąmoningumo, atsakomybės už vaiko ateitį ir nuo pedagogo asmenybės, autoriteto. 

 

STEAM TAIKYMO GALIMYBĖS LAUKO 
DARŽELYJE: PEDAGOGŲ POŽIŪRIS 
 
Aurelija Vidmantienė  
VšĮ Lauko darželis 
Nijolė Meškelienė 
Kauno kolegija 
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ir balandžio mėn.) metu buvo apklausti 7 šio darželio lauko pedagogai. Apibendrinant lauko pedagogų atsakymus, 
galima teigti, kad tarp STEAM ir lauko pedagogikos filosofijų informantai įžvelgia panašumų, bet labiausiai yra 
akcentuojamas kompleksinis, visuminis ugdymas. Pedagogai įvardina daug vaikų gebėjimų, kurie ugdomi taikant 
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matematiniai gebėjimai, pasaulio pažinimas, problemų sprendimo įgūdžiai. Patirtiniam ugdymui lauko 
pedagogikoje bei ugdyme, kuriame taikomas STEAM, skiriamas ypatingas dėmesys. Tiek lauko pedagogikoje tiek 
STEAM taikymo  vaiko ugdyme metu pedagogas atlieka tarpininko, o ne eksperto vaidmenį. Visi informantai 
sutinka, kad procesas yra svarbesnis už rezultatą (1 pav.). Apibendrinant lauko pedagogų nuomones apie 
galimybes taikyti STEAM lauko darželyje, galima teigti, kad informantai įžvelgia plačias galimybes ir sutinka, 
kad lauko aplinka yra tinkama STEAM veikloms įgyvendinti (2 pav.). Pastebėta, kad gali būti sunkumų su 
specifinėmis ugdymo priemonėmis, laboratorijomis, informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis arba 
ugdytojams gali prireikti papildomų mokymų. 
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paskelbė prioritetine švietimo sritimi“ (Šlekienė, 2018). Lietuvos mokslininkų edukologų tyrimo ataskaitoje 
„Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“ (2018) teigiama, kad 
integraliam vaikų ugdymui ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra kuriamos STEAM laboratorijos, kurios skirtos 
įvairioms tyrinėjimo ir eksperimentavimo inovatyvioms veikloms. Vis labiau Lietuvoje populiarėja lauko 
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Research purpose. Power of language and language of power in today ‘s society.  

Most scientist agree that the “language and power” relationships are interrelated, elements make mutual impact, 
one shaping the other. Individuals, institutions, even countries are using language to construct, boost power and to 
maintain it. There are five language–power relationships, i.e., language reveals power, reflects power, maintains 
existing dominance, unites, and divides a nation, and creates influence. The first two relationships are coming 
from the language power and the last three from the power of language.  

Language is the most powerful tool of leadership to effectively mobilise others. Through language we can inform, 
influence, persuade, coerce, deceive, negotiate, manipulate, gossip, hurt, or comfort others. Research suggests that 
even someone ‘s personality can change depending on the language one speaks, our personalities really can shift 
depending on the language we speak. Language can shape individuals and their groups, move large communities, 
and start, shape, or end historical events. „It does not just describe reality. It creates the reality it describes“ 
(D.Tutu). Speech of M.L.King, B.Obama and others have moved entire nations and have built new fundament for 
historical events – they used a simple tool – language, a natural human system of symbols that have understood 
meanings. And silence, too, which adds lots of force to speech when it is used strategically to speak louder than 
words.  

Keywords:  language of power, leadership, power of language. 

 

Research Methodology. Analysis of documents. 

Findings. Language is powerful tool for an individual development, for management and for social control. 

Practical implications. N/A 
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The aim of the research. Language is a complex and unique phenomenon that consists of multiple aspects that 
blend together and develop into a certain form of communication. Generally, language has its own rules and 
regulations that constrain it, yet, it also has numerous deviations and contradictions that are used to bring the spark 
to the language itself. The language of contemporary advertising discourse has recently become the focus of many 
linguistic research; however, the effect of linguistic paradox or contradiction still lack some thorough observations. 
The aim of the current paper is to overview the most common cases of linguistic paradox found in the advertising 
discourse.  
Keywords:  advertising discourse, contradiction, desired effect, linguistic paradox. 

Research Methodology.  The paper presents the theoretical background of the language of advertising discourse 
in general, as well as the phenomenon of the linguistic paradox and its effect on the target audience. The practical 
analysis is based on the examples of linguistic paradox, such as oxymoron, hyperbole and litotes. The descriptive 
linguistic method has been applied for describing the collected examples and revealing the most common cases of 
linguistic paradox in the texts of advertisements. 

Results. The analysis revealed that advertising has become an integral part of our daily life and plays an 
increasingly significant role in modern society. Most businesses nowadays now seek to stand apart from their 
competitors by cutting through the clutter of traditional advertising and grabbing the attention of customers by 
different and controversial linguistic means.  

Practical implications. The analysis showed that consumers nowadays are much keener on unconventional ways 
and tactics of new product and service promotion. They tend to view those advertisements as more organic, 
attractive and memorable. The collected examples, their analysis and the findings drawn at the end of the research 
reveal the flexible nature of the language and current trends of modern advertising discourse.  
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in general, as well as the phenomenon of the linguistic paradox and its effect on the target audience. The practical 
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Research purpose. This research aims to analyze the coining of neologisms within the political discourse 
developed in Spain and Latin America by political parties inspired by Ernesto Laclau's theory of populism. 
Concretely, the present work focuses on the analysis of neologisms created by the Spanish party Podemos  and 
the role of these neologisms in the populist narrative from a semiotic approach. 
Keywords: narrative semiotics, neologisms, political discourse, populism, semiotics of culture 
 
Research Methodology. Neologisms are analyzed according to several Spanish authors (Cabré Castellví, 
2006), (Sarmiento and Vilches, 2007), (Esteban Asensio, 2008); through the implementation of Greimas' 
generative trajectory of meaning (1966, 1973, 1982, 1990); Lotman's concept of semiosphere (1996); and 
Uspenski's works (1988). A qualitative approach based on the descriptive analysis of documents elaborated by 
Podemos' leadership as well as content analysis of Pablo Iglesias speeches in different mass media as well as the 
discourses of Latin American leaders like Hugo Chávez and Evo Morales is implemented. 
Results / Findings. Within the framework of political discourse, the various players involved in public life 
find the creation of neologisms as one among several tools intended to catch the attention and, eventually, 
persuade public opinion. Neologisms are indispensable for constructing the social antagonism advocated by 
Laclau's theory of populism. The most used neological resource for characterizing political opponents is that of 
semantic neologisms. Regardless of the chosen neological resource, all terms coined by populist parties to refer 
to political opponents imply a derogatory vision. Neologisms coined by populist parties belong to a political 
narrative that calls for its semiotic analysis (Figure 1). 
Originality / Practical implications. The originality of this work rests on the interdisciplinarity of a field of 
study as neology that permits the connection between disciplines as Semiotics and Politics in an attempt to 
provide insights about socio-political transformations that occurred in Spain and Latin America in the last 
decades. The  work may be for researchers and students from the fields of Semiotics and Political Sciences due 
to the implementation of Greimas' narrative semiotics and Lotman's semiotics of culture to the study of Laclau's 
theory of populism and its put into practice by political parties like Podemos. Finally, this research entails the 
elaboration of a material that could be useful in teaching / learning Spanish for  Specific Purposes. 

 
 

 
 

Figure 1. Social antagonisms pursued by populist discourses overcome the boundaries of democratic 
discussion. www.istockphoto.com, 2019  
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Research purpose. Regrettably, interpreting in the humanitarian field may affect the interpreter’s personal well-
being, health and safety. The purpose of the presentation is to explore some of the phycological factors that 
might affect the well-being of interpreters such as stress, pressure, distress and vicarious trauma, to describe 
different tactics to protect interpreters’ well-being against the aforementioned factors and to outline strategies on 
how to de-escalate potential crisis situations and to ensure personal safety. 

Keywords:  asylum, humanitarian work, interpreters, psychological well-being, stress. 
 

Research Methodology: Observation, qualitative method, interviewing subjects of the study and using 
secondary data.  

Results / Findings. In addition to work stress and burn out, interpreters working in humanitarian field are more 
prone to distress and vicarious trauma then interpreters working in other fields (legal, business … etc). 

Originality / Practical implications. Interpreters working in the humanitarian fields must adapt healthy 
strategies to cope with the specific psychological pressure related to the profession. Employers must pay 
attention to the psychological health of the interpreters to guarantee the continuity and the sustainability of 
interpretation service provision. 
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Research purpose. In today's global world, mastering foreign languages is greatly important in personal and 
professional development. As well, large scale of businesses and modern information technologies require foreign 
languages competencies. Being able to communicate in foreign languages makes an employee much more 
valuable, and it is a skill essential in any profession and occupation. KUAS policy of languages emphasizes the 
importance of linguistic diversity and encourages all the community members to develop the skills annually, 
providing foreign languages courses for adult learners. This research aims to reveal the positive aspects and 
difficulties of KUAS employees' learning foreign languages at an informal level. It as well discusses the 
importance of psychological and environmental factors in the process. 

Keywords:  extrinsic, foreign language learning, intrinsic, motives, peculiarities, success motivation. 

 

Research Methodology.  The paper suggests theoretical background on adult extrinsic, intrinsic, and success 
motivation which are important in the teaching/learning process.  The survey was performed by a group of 
Language Centre researchers in 2019 -2020. The research aimed to reveal why and how KUAS's employees’ study 
foreign languages informally.  The participants of the research are 184 employees of KUAS. The practical part 
reveals the main motives of learning foreign languages and the factors influencing them. The instrument of the 
research was an online questionnaire of statements. The participants expressed the degree of their support to the 
statement according to Likert's scale. The results were analyzed applying mathematical-statistical analyses. 

Findings.  The research reveals: (1) the respondents understand the importance of foreign language competence 
in their professional and personal life and enjoy the process of learning. Intercultural context is of sufficient interest 
to them. (2)  The majority of respondents express a positive attitude towards the organization of the process - they 
find the teachers delivering the courses and learning material sufficient. The evaluation of the learning environment 
(place and time, amount of people in the group) is above average. (3) The respondents are determined to increase 
their foreign language competencies even if they have to pay for the courses. There is space for institutionally 
enhancing learners' extrinsic and intrinsic motivation. 

Practical implications. The findings of the research highlight positive and to be improved aspects of KUAS 
employees' foreign languages competence development and suggest possible ways to improve foreign language 
learning motivation at the institutional level.  
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Research purpose. Regrettably, interpreting in the humanitarian field may affect the interpreter’s personal well-
being, health and safety. The purpose of the presentation is to explore some of the phycological factors that 
might affect the well-being of interpreters such as stress, pressure, distress and vicarious trauma, to describe 
different tactics to protect interpreters’ well-being against the aforementioned factors and to outline strategies on 
how to de-escalate potential crisis situations and to ensure personal safety. 

Keywords:  asylum, humanitarian work, interpreters, psychological well-being, stress. 
 

Research Methodology: Observation, qualitative method, interviewing subjects of the study and using 
secondary data.  

Results / Findings. In addition to work stress and burn out, interpreters working in humanitarian field are more 
prone to distress and vicarious trauma then interpreters working in other fields (legal, business … etc). 

Originality / Practical implications. Interpreters working in the humanitarian fields must adapt healthy 
strategies to cope with the specific psychological pressure related to the profession. Employers must pay 
attention to the psychological health of the interpreters to guarantee the continuity and the sustainability of 
interpretation service provision. 
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Research purpose. This article examines verb-based nominals in translation of the European Union legislation in 
force. The aims of this investigation were: to show the frequency of the English verb-based nominals with the 
suffixes -al, -ance/-ence, -ion (and its allomorphs), -ment, -ure, and -th, and to analyse the Lithuanian equivalents, 
taking into consideration verb-based nominals with the suffix -imas/-ymas. 

Keywords:  EU legislation, suffixation, verb-based nominals 

 

Research Methodology. The aims of this investigation were: to show the frequency of the English verb-based 
nominals with the suffixes -al, -ance/-ence, -ion (and its allomorphs), -ment, -ure, and -th, and to analyse the 
Lithuanian equivalents, taking into consideration verb-based nominals with the suffix -imas/-ymas. The analysis 
was carried out taking into concern frequent usage of verb-based nominals in legal language and their impact on 
the coherence of the legal text, information flow and dynamics. 

Results / Findings. Verb-based nominals play an important role in the cohesion of the legal text. In addition to 
this, verb-based nominals are used for conciseness. Even though too many verb-based nominals lead to the 
abstraction, nominalization is an inevitable phenomenon in the legal text. Competition between nominals and other 
structures in legal texts should be taken into consideration. 

Originality / Practical implications. The research can provide some useful insights into the translation of verb-
based nominals for professionals, who work in the field of translation for EU.  
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Research purpose. The aims of the study are: to identify the most commonly used translation strategy for the 
rendering of semantically meaningful anthroponyms; to find out whether the Lithuanian renderings of semantically 
meaningful anthroponyms were more foreignized or domesticated; to identify and discuss problematic issues that 
subtitlers of the cartoons faced while dealing with semantically meaningful anthroponyms which were found in 
the corpus. The main objectives of the study are to classify the findings of the study according to a foreignization 
– domestication continuum and to analyze critically all the challenging situations which were dealt with by 
subtitlers in terms of anthroponym translation. 

Keywords:  anthroponym, domestication, foreignization, name, translation. 
 

Research Methodology. The present study focuses on translation of semantically meaningful anthroponyms in 
11 children’s cartoons from English into Lithuanian. The anthroponyms which are found in the corpus are 
subdivided into two groups: charactonyms and semantically meaningful anthroponyms with no character defining 
qualities. According to their translation strategies, the anthroponyms are positioned in the domestication – 
foreignization continuum. 

Results / Findings. The results of the study reveal that the vast majority of the anthroponyms found in the corpus 
have character defining qualities. The majority of such names are domesticated in the Lithuanian subtitles. In 
opposition to charactonyms, the majority of anthroponyms with no characterizing qualities are foreignized. 

Originality / Practical implications. The rendering of anthroponyms in children’s cartoons, although being a 
rather challenging task for translators, is a virtually uninvestigated field in Lithuania and worldwide. The research 
might lay the foundation for broader studies in the field of translation in general. 
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Research purpose. To answer: What are some of the challenges and opportunities faced by language instructors 
who are trained in Literature, Cultural Studies, Film Studies, Philosophy, Translation Studies and other fields in 
the Humanities? 

Keywords:  culture, globalization, humanities, interpretation, imagination, foreign / second language acquisition (FSLA), 
motivation, native tongue, pedagogy, translation. 

Research Methodology. The context that we offer in this article is shaped by hermeneutics, phenomenology, 
literature, media and translation studies.  We refer to texts in Literature, Media and various academic fields both 
in this article and in class, calling on readers and students to use their imaginations and curiosity to learn more 
about language and culture.  

Results / Findings. we supplement the five C’s of the ACTFL - Communication, Culture, Connection, 
Comparison and Community - with a sixth C for context: the context of global language development through 
communications, economics, cultural exchange and geographical displacement, exile and immigration. 
What are some of the challenges and opportunities faced by language instructors who are trained in Literature, 
Cultural Studies, Film Studies, Philosophy, Translation Studies and other fields in the Humanities? For one 
thing, such instructors often find themselves outside the theoretical discussion that surrounds their profession. In 
many cases, language departments rely upon instructors who are trained in disciplines in the humanities to teach 
FL and SLA courses. We look at previous research in FSLA, as well as CLT and TBLT to discuss motivation 
and contextualization as key factors that determine L2 achievement and attainment. At the heart of the argument 
is our attempt to teach not only grammar and vocabulary (although we do not, for one minute, pretend that they 
are unimportant) but also to engage student’s thinking and imagination in relation with language learning. 
Students enrol in language classes for a number of reasons and almost all enrol with an ability to think and to 
imagine. The context that we offer in this article is shaped by hermeneutics, phenomenology, literature, media 
and translation studies.  We refer to texts in Literature, Media and various academic fields both in this article and 
in class, calling on readers and students to use their imaginations and curiosity to learn more about language and 
culture. In addition, we supplement the five C’s of the ACTFL - Communication, Culture, Connection, 
Comparison and Community - with a sixth C for context: the context of global language development through 
communications, economics, cultural exchange and geographical displacement, exile and immigration. 

Originality / Practical implications. We offer methods to contextualize language classes, turn them into live 
environment, and to render them relevant to the different needs and motivations of language students. 
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The aim of the research. Every student at a higher education institution produces research papers as part of the 
curriculum, their purpose being to develop learner’s autonomy, responsibility, and professional competencies; 
reinforce the ability to analyse, systematise, summarise, and formulate conclusions; apply the knowledge acquired 
during studies, and evaluate the outcomes of self-study. The research aims to investigate the inaccuracies that 
occur in students’ research papers and suggest how to avoid them while formulating the title of the paper, designing 
the structural parts, drafting, editing the final product, and preparing for its presentation. 

Keywords: drafting, editing, formatting, methodological guidelines, research paper. 

Research methodology. The review of the methodological guidelines for developing and presenting study papers 
is followed by the analysis of the structural and linguistic drawbacks noticed in the research papers of Business 
English students. The inaccuracies have been classified considering their type: structural and linguistic. The 
analysis concludes with the recommendations how to properly start and finish a research paper.  

Findings. The research revealed that the most frequent structural inaccuracies are the wrong distribution of 
sections and subsections in the theoretical review and lack of generalisations at the end of them; failure to adhere 
to formatting requirements in an attempt of increasing the number of pages of the paper. The linguistic mistakes 
are of lexical-semantic, grammatical nature and occur mostly in the analytical part, where the students have to 
describe the findings of their investigations. Sometimes they are made due to interference from the native language. 
However, the most significant errors are the wrong examples provided while analysing a specific linguistic 
phenomenon. 

Practical implications. The findings of the research suggest that students have to be attentive during Applied 
Research Methodology classes and know the requirements set for developing a specific research paper in approved 
Methodological Guidelines. It is impossible to start researching without knowing how to do it. Another important 
point is to discuss the process of drafting the paper with the supervisor, who will later become a scientific advisor.  
Not only linguistic competencies but also communication skills prove to be highly significant. Besides, the 
development of a research paper is not a one-week spurt. Students should strive for accuracy at the very start and 
feel responsibility for the investigation and the text provided. 
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Research Methodology. The context that we offer in this article is shaped by hermeneutics, phenomenology, 
literature, media and translation studies.  We refer to texts in Literature, Media and various academic fields both 
in this article and in class, calling on readers and students to use their imaginations and curiosity to learn more 
about language and culture.  

Results / Findings. we supplement the five C’s of the ACTFL - Communication, Culture, Connection, 
Comparison and Community - with a sixth C for context: the context of global language development through 
communications, economics, cultural exchange and geographical displacement, exile and immigration. 
What are some of the challenges and opportunities faced by language instructors who are trained in Literature, 
Cultural Studies, Film Studies, Philosophy, Translation Studies and other fields in the Humanities? For one 
thing, such instructors often find themselves outside the theoretical discussion that surrounds their profession. In 
many cases, language departments rely upon instructors who are trained in disciplines in the humanities to teach 
FL and SLA courses. We look at previous research in FSLA, as well as CLT and TBLT to discuss motivation 
and contextualization as key factors that determine L2 achievement and attainment. At the heart of the argument 
is our attempt to teach not only grammar and vocabulary (although we do not, for one minute, pretend that they 
are unimportant) but also to engage student’s thinking and imagination in relation with language learning. 
Students enrol in language classes for a number of reasons and almost all enrol with an ability to think and to 
imagine. The context that we offer in this article is shaped by hermeneutics, phenomenology, literature, media 
and translation studies.  We refer to texts in Literature, Media and various academic fields both in this article and 
in class, calling on readers and students to use their imaginations and curiosity to learn more about language and 
culture. In addition, we supplement the five C’s of the ACTFL - Communication, Culture, Connection, 
Comparison and Community - with a sixth C for context: the context of global language development through 
communications, economics, cultural exchange and geographical displacement, exile and immigration. 

Originality / Practical implications. We offer methods to contextualize language classes, turn them into live 
environment, and to render them relevant to the different needs and motivations of language students. 





36 37

THE USE OF GAME-BASED TOOLS FOR 
FORMATIVE ASSESSMENT IN LANGUAGE 
TEACHING 
 
Valentina Gavranović 
Singidunum University 
 
 
 
Name:   Valentina Gavranovic 
Webpage:  https://singidunum.ac.rs/profile/vgavranovic 
E-mail:   vgavranovic@singidunum.ac.rs 
Institution:  Singidunum University, Belgrade, Serbia 
Address:  32 Danijelova Street, Belgrade, Serbia 
Phone:   +381 641 961556 

Research purpose. The purpose of the research was to investigate how digital tools can be utilised for 
continuous assessment of students' learning progress in an exclusively online teaching and learning environment. 
The continuous assessment process was conducted with the aim to improve students' learning outcomes and to 
create a teaching process according to the formative assessment results.  

Keywords:  continuous assessment, game-based assessment tools, learning outcomes, linguistic competence, semantics. 

 

Research Methodology. During the spring term of the academic year 2020/2021, a group of 65 students 
attended the English Semantics course at Anglistics study program at a private university in the Republic of 
Serbia. The course lasted for 15 weeks, and before the final exam, the students took two midterm tests after the 
fifth and eleventh week of lectures. Due to the COVID-19 pandemic, the course was conducted exclusively 
online. The game-based tool Quizizz was used every week with the purpose to collect information related to the 
students' learning progress. The research includes the analysis of a corpus of tests taken by a group of 65 
students. The method applied in this research is of both qualitative quantitative nature because it focuses on the 
statistical comparison of the students' performance in formative tests and the final summative test on the one 
hand, and the analysis of the types of tasks which posed the greatest challenges, on the other. 

Results / Findings. The results show that those students who regularly took these tests scored higher in the 
midterm and final exams. They also show that those students who actively participated in these game-based 
assessments improved their language competence, some considerably improved their learning outcomes. 

Originality / Practical implications. This research shows the importance of introducing/reinforcing outcome-
oriented teaching practices at the tertiary level. It also emphasizes the importance of incorporating game-based 
tools which are motivating for students, but at the same time driven by sound and solid pedagogical rationale. 
The use of game-based tools can create a rather positive learning environment, motivate students and encourage 
them to actively participate in knowledge creation. These tools can be used in both online and blended 
educational environments and represent a valuable tool for formative assessment.  
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Research purpose. The purpose of this research study is to build on a previous study (Miseviciute, Vaida, & 
Speckauskiene, Vita. (2021). Relationship between reading comprehension and vocabulary size among english 
majors at the university of applied sciences of Kaunas. Journal of International Scientific Publikation : 
Language, Individual & Society, 9–21) and compare the vocabulary size of the first year students enrolled in the 
BA philology studies of Business English at the University Of Applied Sciences Of Kaunas to non-major first 
year students at Vytautas Magnus University. Specifically, the relationship between students’ reading 
comprehension skills against their vocabulary size is measured at the entry level and further compared to the 
reading comprehension scores after reading instruction is provided at the midterm point. The research has 
attempted to provide stronger backing for the previously published results and understand how vocabulary size 
measurement may inform instruction.  

Keywords: reading proficiency, receptive and productive vocabulary, vocabulary size. 

Research Methodology. The study was carried out with 12 first year students majoring in English and 110 non-
English major students enrolled in an intensive general English course.  Student vocabulary size was tested at the 
beginning of the course (Figure 1) and measured against reading comprehension tests at the beginning of the 
course and midterm point (week 8). Statistical data analysis was performed by IBM SPSS Statistics 27. Chi-
square test was used to analyse independence between two qualitative (nominal) variables. The relation was 
estimated by calculating Cramer’s coefficient of association. Relation between variables considered to be 
statistically significant if p<0.05. 

Results/Findings. The findings reaffirm the observation that the target group has a surprisingly high (almost 
native speaker) vocabulary size in the first year of their studies. This number exceeds the typical vocabulary 
range set for ESL speakers in previous research studies. Both studies indicate that students with higher 
vocabulary receive better scores when productive readings skills are tested at the entry level (Figure 2). The 
study confirms previous research findings that even the students with the lowest vocabulary show full 
comprehension when receptive skills are tested. However, after reading skills instruction, students with lower 
vocabularies score as highly as the students with high vocabulary both productively and receptively at midterm 
point (Figure 3).  

Originality/Practical implications.  The findings reveal the importance of developing students’ reading skills 
and vocabulary and should motivate students to seek to manipulate available language rather than cram new 
words.  
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year students at Vytautas Magnus University. Specifically, the relationship between students’ reading 
comprehension skills against their vocabulary size is measured at the entry level and further compared to the 
reading comprehension scores after reading instruction is provided at the midterm point. The research has 
attempted to provide stronger backing for the previously published results and understand how vocabulary size 
measurement may inform instruction.  
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Research Methodology. The study was carried out with 12 first year students majoring in English and 110 non-
English major students enrolled in an intensive general English course.  Student vocabulary size was tested at the 
beginning of the course (Figure 1) and measured against reading comprehension tests at the beginning of the 
course and midterm point (week 8). Statistical data analysis was performed by IBM SPSS Statistics 27. Chi-
square test was used to analyse independence between two qualitative (nominal) variables. The relation was 
estimated by calculating Cramer’s coefficient of association. Relation between variables considered to be 
statistically significant if p<0.05. 

Results/Findings. The findings reaffirm the observation that the target group has a surprisingly high (almost 
native speaker) vocabulary size in the first year of their studies. This number exceeds the typical vocabulary 
range set for ESL speakers in previous research studies. Both studies indicate that students with higher 
vocabulary receive better scores when productive readings skills are tested at the entry level (Figure 2). The 
study confirms previous research findings that even the students with the lowest vocabulary show full 
comprehension when receptive skills are tested. However, after reading skills instruction, students with lower 
vocabularies score as highly as the students with high vocabulary both productively and receptively at midterm 
point (Figure 3).  

Originality/Practical implications.  The findings reveal the importance of developing students’ reading skills 
and vocabulary and should motivate students to seek to manipulate available language rather than cram new 
words.  
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Vocabulary size (word families) Students majoring in English Students not majoring in 
English 

5,000-7,000 2 19 

7,001-8,000 1 10 

8,001-9,000 0 18 

9,001-10,100 1 20 

10,101-12,000 2 23 

12,001-13,000 3 5 

13,001-14,000 0 15 

more than 14,000 3 0 

Figure 1. Vocabulary size of target group 

 

 
Figure 2. Evaluation received on receptive and productive reading skills at the entry level 

 

 
Figure 3. Evaluation received on receptive and productive reading skills at the midterm point 
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Research purpose. Peer assessment has been used for the last thirty years as a way to implement learner 
centered teaching and learning in different fields of study and all study cycles. In the context of foreign 
languages, it has often been employed as a method helping students to improve their linguistic performance. To 
be more precise, most of the time it has been used for the assessment of written production in order to help 
improve it (formative assessment). This study aimed to learn university students’ attitudes towards peer 
assessment of oral production in their English classes being delivered online due to the continuing pandemic 
situation. It focused on university students’ experience of being assessors. 

Keywords:  EFL, oral skills, peer assessment, university students. 
 

Research Methodology. The study involved Vytautas Magnus University students studying general English at 
upper-intermediate level online in 2021. Most of the participants were first and second year (first cycle) students 
aged 20 to 21. They were from various study programmes but studied English as an obligatory study subject. 
The research was both qualitative and quantitative. It used online peer assesssment forms, which the students 
who were assessors filled in to evaluate their peers’ oral production (at least several times in the course), and an 
online questionnaire with open and closed questions that the assessors filled in after peer assessment in order to 
reflect on their experience of being assessors (the questionnnaire was filled in once to reflect on their overall 
experience).  

Results / Findings. The study showed that the students liked assessing their peers’ oral production because it 
helped them to improve their own oral production, encouraged to be more focused in their English classes, 
participate more actively and understand better what was required of them when their own oral production was 
evaluated. On the other hand, a significant part of all the students who were assessors felt stressed because peer 
assessment was a challenging experience, especially when they felt they were not very proficient in English or 
were under pressure to give what they considered to be “correct” grades to their peers. In addition, some students 
did not feel comfortable while being assessors because they had been used to being assessed by their teachers. 

Originality / Practical implications. The findings show that university students do not have much experience of 
peer assessment in their English as a foreign language classroom. It may mean that peer assessment is not as 
common as it used to be and could be used more often, since it brings numerous benefits. However, peer 
assessment of oral production seems to be challenging. Consequently, a lot more time should be spent on student 
training before using peer assessment. 
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Research purpose. The terms for development of any academic institution define the necessity of the latter to 
function as a learning organization when every member of personnel can demonstrate two major qualities: to be 
able to manage one’s intellectual capital and capability to participate actively in the processes of LLL. The 
imperative of LLL requires individuals to exercise informal and self-directed mode of learning seeking personal 
development by taking individually the responsibility of intellectual growth, learning processes, goals and results. 
The research aims to identify the social and institutional factors that motivate teachers to constantly improve the 
skills of foreign languages informally.  

Keywords:  informal education, foreign language competences, motivating factors, self-directed learning. 

Research Methodology. The survey was performed by a group of Language Center researchers in 2019-2021 
and aimed to reveal why and how KUAS’s employees study foreign languages informally. The research was 
constructed according to the methodology of quantitative approach of investigation. The questionnaire of 
statements as a research instrument was built for an online survey and participants expressed the degree of their 
support to the statements according to Likert’s scale. 184 respondents representing pedagogical and study 
facilitating staff filled in the questionnaire. The results were analyzed applying mathematical statistical analysis.  

Findings. The research revealed the following: (1) the respondents tend to link the level of their individual 
English skills with the strategy of the institution as they assume that KUAS are not able to achieve strategic goals 
without multilingual personnel; (2) foreign language competence equally plays a significant role in professional, 
organizational and personal contexts alongside with other competences; (3) the respondents described the 
processes of individual decision making, planning and developing of foreign languages mastery influenced by 
internal and external motivating factors; (4) both internal and external motivation can be enhanced at institutional 
level and the respondents are determined to improve their linguistic competences by attending language courses, 
enhancing language skills already possessed and cherishing ambitions to start learning one more foreign 
language. 

Practical implications. The findings of the research identified preferences expressed by employees of KUAS in 
their informal self-directed learning of foreign languages and the information gained can help the institution to 
find and suggest the best ways to facilitate this process. 
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Research purpose. The purpose of this paper is to present the challenges of developing a questionnaire geared 
towards the evaluation of language learning strategy use in technology-based language learning. The aim is to 
discuss the challenges of developing the questionnaire and to present future application. 

Keywords:  CEFR, language learning strategies, S2R, technological tools. 

 

Research Methodology. Students learn language in a variety of ways, utilizing different tools at their disposal, 
possibly using varied strategies. Language learning strategy research has been done for over 40 years with 
interesting developments and avenues for further research. With a relatively new release of CEFR companion 
volume and EU multilingualism goals at its core it is of use to analyze how these values apply to strategic language 
learning. Furthermore, the current worldwide pandemic has created a necessity to more widely apply technological 
tools in language learning as well as to research their efficacy. The developed questionnaire is intended for 
application in environments where technological tools are widely used.  

Results.  This research attempts to develop as questionnaire suitable to analyze strategic language learning that 
would encompass both language competences highlighted in CEFR as well as the use of technological tools. 

Practical implications. The developed questionnaire is to be used for future research and application in KUAS 
with findings published as a part of thesis. 
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Research purpose. In its Strategy 2021-2025, Kaunas University of Applied Sciences (KUAS) outlines its goal 
in five years to become an advanced and sustainable European higher education institution nurturing Lithuanian 
national culture and traditions. One of the key principles of KUAS activities is sustainability, which is emphasized 
both in the strategic provisions and performance. The activities of KUAS include social, economic, environmental 
and socio-cultural issues. KUAS bases its relations with stakeholders on respect for human beings, society and the 
environment, academic and scientific ethics, and other values. The provisions of sustainable development are 
integrated into the content of study programmes. The research aims to determine how students perceive the concept 
of sustainable development, whether they are prepared to follow the principles of sustainable development and 
whether KUAS provides the conditions for developing these competencies. 

Keywords:  Key Competencies in Sustainability, Sustainable Development, Sustainable Development Goals. 
 

Research Methodology. The object of the research is the opinion of KUAS students about the concept and 
importance of sustainable development and the opportunity to develop key competencies in sustainability at 
KUAS. An anonymous questionnaire was chosen for the research. Students from different KUAS faculties and 
academic years took part in the survey.  

Results. During the research, the following results were obtained: 1) Respondents consider all 17 Sustainable 
Development Goals (SDG) adopted by the United Nations to be important, but the most important for Lithuania 
and them personally are quality education, good health and well-being, decent work and economic growth, and no 
poverty; 2) 84 per cent of respondents agree that everyone is responsible for their contribution to the SDG. 
Respondents are most likely to achieve SDG in their environment by being environmentally friendly. They identify 
the amount of information (69 per cent) and income (59 per cent) as barriers to achieving the SDG; 3) 83 per cent 
of respondents agree that key competencies in sustainability need to be developed. While 56 per cent of 
respondents confirm that sustainability competencies are developed at KUAS through lectures, social and 
environmental actions and projects, only 53 per cent say that this has changed their consumption habits. As many 
as 44 per cent of respondents say they have either not heard anything about sustainable development at KUAS (32 
per cent) or do not know about it (12 per cent) because they do not understand what sustainable development is.  

Practical implications. The survey findings suggest that there is still insufficient focus on sustainable 
development at KUAS. Although it is included in the strategy, some students have not heard of the term and those 
who do know what it means do not apply its principles in their daily lives.  
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Tyrimo tikslas – aptarti naujausių lietuvių kalbos išteklių skaitmeninėje terpėje naudojimo(si) galimybes studijų 
procese. Tyrimo objektas – skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. Tyrimo uždaviniai: 1) inventorizuoti 
skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius; 2) atskleisti jų panaudojimo galimybes studijų procese. Tyrimo metodai: 
mokslinės literatūros analizė, skaitmeninių lietuvių kalbos išteklių analizė. 

Reikšminiai žodžiai: lietuvių kalbos ištekliai, skaitmeninė terpė, studijų procesas. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Lietuvių kalba, kaip ir daugelis kitų informacinės pasaulio bendruomenės vartojamų 
kalbų, skaitmeninėje terpėje gyvuoja jau ne pirmą dešimtmetį. Koronaviruso pandemijos metu ypač išryškėjo 
nuotolinio mokymo ir skaitmeninio jo turinio svarba. Skaitmeninėje terpėje gausu įvairių lietuvių kalbos išteklių, 
pvz., lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos 
konsultacijų bankas, Lietuvos Respublikos terminų bankas ir kt. Daugiausia išteklių prieinama svetainėje 
„E. kalba“. Ši išteklių sistema sudaryta iš trijų stambių dalių: „E. žodynai“, „E. kartotekos ir duomenų bazės“ ir 
„E. paslaugos“. „E. žodynų“ dalyje skelbiami 9 vienakalbiai ir 10 dvikalbių žodynų. Duomenų bazių skyriuje yra 
prieigos prie 4 skaitmeninių išteklių: Pavardžių duomenų, Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų ir 
Istorinių vietovardžių duomenų bazių bei Tarmių archyvo. Galima rasti ir akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ 
kartotekas, Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteką. Tautosakos paveldo kartotekoje prieinamos Pokario 
partizanų dainų, Mįslių ir Liaudies tikėjimų kartotekos. „E. kalbos“ sistemos dalyje „E. paslaugos“ galima naudotis 
9-iomis paslaugomis. Pati naujausia paslauga – „Žodžių darybos vedlys“, padedanti, naudojant lietuvių kalbos 
žodžių darybos priemones, kurti naujus žodžius. Paieška visuose žodynuose ir kartotekose bei duomenų bazėse 
veikia vieno langelio principu, t. y. norimo žodžio ar frazės galima ieškoti viename, visuose ar keliuose 
pasirinktuose ištekliuose. Daugelis „E. kalbos“ sistemos išteklių turi ir detaliosios paieškos galimybę. Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos svetainėje viešai prieinamas nuolat atnaujinamas ir papildomas Kalbos konsultacijų 
bankas, Terminų bankas. Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai – pagalbinė priemonė ne tik humanitarinių, bet ir 
kitų sričių studentams. Jais naudoti(s) rekomenduojama dėl įvairių paieškos galimybių, naujausios informacijos, 
taip pat ne tik atliekant užduotis per paskaitas, bet ir savarankiškai ar kasdienėms reikmėms (pvz., pasitikrinti 
žodžio rašybą, vartoseną ir pan.). Renkantis skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius ir planuojant jų naudojimą, 
būtina atsižvelgti į konkretų studijų dalyko tikslą, taip pat į studentų grupę. Būtina skatinti šių išteklių naudojimąsi.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Tyrimu siekiama pristatyti skaitmeninius lietuvių kalbos 
išteklius. Aptartos skaitmeninės lietuvių kalbos priemonės patogios dėl nemokamo naudojimo ir prieinamumo 
skaitmeninėje terpėje, yra nuolat atnaujinamos – galima rasti pačią naujausią informaciją, atspindinčią ne tik 
šiuolaikinės vartosenos tendencijas, bet ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas.  
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nuotolinio mokymo ir skaitmeninio jo turinio svarba. Skaitmeninėje terpėje gausu įvairių lietuvių kalbos išteklių, 
pvz., lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos 
konsultacijų bankas, Lietuvos Respublikos terminų bankas ir kt. Daugiausia išteklių prieinama svetainėje 
„E. kalba“. Ši išteklių sistema sudaryta iš trijų stambių dalių: „E. žodynai“, „E. kartotekos ir duomenų bazės“ ir 
„E. paslaugos“. „E. žodynų“ dalyje skelbiami 9 vienakalbiai ir 10 dvikalbių žodynų. Duomenų bazių skyriuje yra 
prieigos prie 4 skaitmeninių išteklių: Pavardžių duomenų, Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų ir 
Istorinių vietovardžių duomenų bazių bei Tarmių archyvo. Galima rasti ir akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ 
kartotekas, Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteką. Tautosakos paveldo kartotekoje prieinamos Pokario 
partizanų dainų, Mįslių ir Liaudies tikėjimų kartotekos. „E. kalbos“ sistemos dalyje „E. paslaugos“ galima naudotis 
9-iomis paslaugomis. Pati naujausia paslauga – „Žodžių darybos vedlys“, padedanti, naudojant lietuvių kalbos 
žodžių darybos priemones, kurti naujus žodžius. Paieška visuose žodynuose ir kartotekose bei duomenų bazėse 
veikia vieno langelio principu, t. y. norimo žodžio ar frazės galima ieškoti viename, visuose ar keliuose 
pasirinktuose ištekliuose. Daugelis „E. kalbos“ sistemos išteklių turi ir detaliosios paieškos galimybę. Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos svetainėje viešai prieinamas nuolat atnaujinamas ir papildomas Kalbos konsultacijų 
bankas, Terminų bankas. Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai – pagalbinė priemonė ne tik humanitarinių, bet ir 
kitų sričių studentams. Jais naudoti(s) rekomenduojama dėl įvairių paieškos galimybių, naujausios informacijos, 
taip pat ne tik atliekant užduotis per paskaitas, bet ir savarankiškai ar kasdienėms reikmėms (pvz., pasitikrinti 
žodžio rašybą, vartoseną ir pan.). Renkantis skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius ir planuojant jų naudojimą, 
būtina atsižvelgti į konkretų studijų dalyko tikslą, taip pat į studentų grupę. Būtina skatinti šių išteklių naudojimąsi.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Tyrimu siekiama pristatyti skaitmeninius lietuvių kalbos 
išteklius. Aptartos skaitmeninės lietuvių kalbos priemonės patogios dėl nemokamo naudojimo ir prieinamumo 
skaitmeninėje terpėje, yra nuolat atnaujinamos – galima rasti pačią naujausią informaciją, atspindinčią ne tik 
šiuolaikinės vartosenos tendencijas, bet ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas.  
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Tyrimo tikslas – aptarti Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro atliko tyrimo Kauno kolegijos 
darbuotojų kalbų kompetencijų formavimo ir plėtros situacijos analizė: socialiniai ir profesiniai kontekstai 
atsakymus į klausimus apie gimtąją kalbą. Tyrimo objektas – 184 anoniminės anketos atsakymai. Tyrimo metodas: 
analitinis aprašomasis ir lyginamasis, pasitelkiama ir kiekybinė analizė. Kiekybiniai duomenys pateikiami 
diagramose.  

Reikšminiai žodžiai: lietuvių kalba, tyrimas, terminų vartosena, taisyklingumas.  

Rezultatai ir (arba) išvados. Į apklausą atsakė 184 Kauno kolegijos darbuotojai. Iš atsakymų matyti, kad kiek 
daugiau nei pusė (51 proc.) apklausoje dalyvavusių dėstytojų, administracijos darbuotojų ir kt. kolegijos personalo 
visai neskiria laiko gimtosios kalbos mokymusi. Tačiau didžiajai daugumai (74 proc.) yra labai svarbu per teorines 
paskaitas, taip pat per praktinius užsiėmimus su studentais kalbėti taisyklingai. Kiek kitokie atsakymai į klausimus 
apie neoficialų bendravimą: labai svarbu kalbėti taisyklingai su kolegomis daugiau nei trečdaliui apklausos dalyvių 
(34 proc.), o su studentais – daugiau nei 41 proc.. Beveik visiems – 95 proc. – svarbus arba labai svarbus kalbos 
taisyklingumas, vadovaujant įvairiems studentų rašto darbams. Iš anketos atsakymų matyti, kad per paskaitas 
beveik trečdalis dėstytojų dalyko terminus pateikia anglų ar kita užsienio kalba, t. y. neverčia jų į lietuvių kalbą, 
net dešimtadalis dėstytojų niekada nevartoja lietuviškų terminų. Pusė apklausos dalyvių mano, kad Lietuvoje 
mokslo darbai turi būti rašomi gimtąja kalba, o anglų kalbos grėsmė – natūralus reiškinys daugiau nei trečdaliui. 
Yra manančių, kad lietuviškai parašyti mokslo darbai matomi tik šalies mastu ir nėra prieinami užsienio 
mokslininkams. Matyt, galima pritarti šiai nuomonei, tačiau nepamiršti ir gimtosios kalbos. Apibendrinus 
atsakymus galima teigi, kad Kauno kolegijos darbuotojams svarbu vartoti kuo taisyklingesnę kalbą, o nenorminiai 
kalbos variantai daugiau būdingi laisvesniems stiliams, t. y. neoficialiam bendravimui.  

Tyrimas atskleidžia, kad ne visi Kauno kolegijos dėstytojai vartoja lietuvišką tam tikrų sričių terminiją, be to, 
beveik pusė visai neskiria laiko gimtosios kalbos mokymuisi. Vadinasi, nežino naujausių kalbos vartosenos 
rekomendacijų. Mokslinės kalbos valdymo įgūdžiai turi būti formuojami nuolat. Taisyklingai šnekėti ir rašyti 
gimtąja kalba turėtų kiekvienas Kauno kolegijos darbuotojas – tai tarsi jo vizitinė kortelė.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Remiantis tyrimo atsakymais, rekomenduotina Kauno 
kolegijoje rengti lietuvių kalbos kompetencijų tobulinimo seminarus įvairiais kalbos vartosenos klausimais, ypač 
daug dėmesio skiriant akademinei kalbai ir terminų vartosenai.  
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Tyrimo tikslas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Kauno kolegos dėstytojų naudojamus technologinius sprendimus 
nuotolinių studijų organizavimui ir įvertinti šių sprendimų įtaką studijų rezultatų pasiekimui ir studijų kokybės 
užtikrinimui.  
 

Reikšminiai žodžiai: technologiniai sprendimai, nuotolinės studijos, studijų rezultatai, studijų kokybė. 
 
Tyrimo metodai. Tyrimo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: (1) išanalizuoti dažniausiai Kauno kolegijos 
dėstytojų naudojamus technologinius sprendimus nuotolinių studijų organizavimui; (2) įvardinti teorinėms 
paskaitoms, grupiniam ir komandiniam darbui bei žinių patikrinimui naudojamus įrankius; (3) įvertinti pasirinktų 
technologinių sprendimų veiksmingumą numatytų studijų rezultatų pasiekiamumui ir studijų kokybei; (4) įvardinti 
esmines nuotolinių studijų tobulinimo gaires, atsižvelgiant į technologinių sprendimų pasirinkimą. Tyrimo 
metodai: Kauno kolegijos dėstytojų anketinė apklausa, vykdyta 2021 m. spalio mėnesį nuotoliniu būdu.    
 
Rezultatai ir (arba) išvados. Atliktas tyrimas leido išryškinti šias išvadas: (a) Kauno kolegijos dėstytojai 
nuotolinių studijų organizavimui naudoja institucijoje rekomenduojamus įrankius. Be pagrindinių konferencinio 
tipo įrankių dėstytojai taip pat naudoja įvairius kitus technologinius sprendimus, kurie leidžia pasiekti numatytų 
studijų dalykų rezultatų; (b) Kauno kolegijos dėstytojai, vesdami nuotolines paskaitas, naudoja konferencinius 
įrankius naujai medžiagai išdėstyti ir demonstruoti, virtualias mokymosi aplinkas savarankiškoms studijoms ir 
papildomus technologinius sprendimus grupiniam bei komandiniam darbui ir žinioms patikrinti; (c) Kauno 
kolegijos dėstytojai įvardija šias pagrindines problemas, lemiančias nuotolinių studijų kokybę: (1) vesdami 
nuotolines paskaitas dėstytojai turi naudoti labai įvairius technologinius sprendimus, kurie leistų pasiekti 
numatytus studijų rezultatus, o tai labai išplečia skaitmeninių kompetencijų tobulinimo poreikį; (2) dėstytojai 
pasigenda bendros nuotolinių studijų metodikos ir praktinių patarimų tokio tipo studijų organizavimui tobulinti; 
(3) dėstytojams labiausiai trūksta metodinių rekomendacijų ir patarimų organizuojant grupinį ir komandinį 
studentų darbą nuotoliniu būdu; (4) dėstytojai taip pat pasigenda metodinių rekomendacijų, skirtų studentų 
motyvacijai kelti dirbant nuotoliniu būdu; (d) atlikto tyrimo išvados leidžia suformuoti šias nuotolinių studijų 
organizavimo tobulinimo gaires: (1) organizuojant nuotolines studijas esminis dėmesys turi būti sutelktas ne tik į 
įvairių technologinių sprendimų gausą, bet ir į dėstytojų bei studentų motyvacijos didinimą; (2) organizuojant 
studijas nuotoliniu būdu labiausiai nukenčia grupinis ir komandinis studentų darbas, todėl šios srities tobulinimui 
būtina skirti išskirtinį dėmesį; (3) dėstytojai jaučia vieningos nuotolinio darbo metodikos ir pavyzdinių darbo 
modelių trūkumą, todėl būtų tikslinga kompetencijų tobulinimo renginius nukreipti šia linkme; (4) studijų 
organizavimas nuotoliniu būdu pareikalauja iš dėstytojų ne tik skaitmeninių kompetencijų, bet  ir tinkamai įrengtų 
darbo vietų. Be vaizdo ir garso perdavimo įrangos būtų tikslinga aprūpinti nuotolinio darbo patalpas papildomais 
monitoriais, kas leistų efektyviau ir patogiau valdyti įvairius technologinius sprendimus. 
 
Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Tyrimu siekiama atkreipti dėstytojų ir kitų suinteresuotų 
asmenų dėmesį į kokybišką nuotolinių studijų organizavimo procesą, išsiaiškinti esmines problemas ir trikdžius, 
trukdančius pasiekti numatytus studijų dalykų rezultatus ir įvardyti šio proceso tobulinimo gaires.  
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Tyrimo tikslas. Išanalizuoti ir pristatyti vieną iš Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto istorinės raidos 
etapų – piešimo disciplinos situaciją St. Žuko taikomosios dailės technikume, atskleidžiant kelis, su šia 
disciplina susijusius, intriguojančius akademinius įvykius. 

Reikšminiai žodžiai: dailininkai, dėstytojai, disciplina, mokiniai, piešimas, programos, St. Žuko taikomosios dailės 
technikumas. 

Tyrimo metodai. Istorinė kultūrologinė analizė, naratyvinė analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Pranešime apžvelgiami XX a. 7 deš. įvykiai Kauno St. Žuko taikomosios dailės 
technikume, kurie skatino pasipriešinimą unifikuotoms sovietmečio programoms. Atskleidžiamas mūsų 
pedagogų išradingumas, netgi savotiška drąsa, stengiantis pagerinti studentų programines užduotis, patenkinti jų 
teisėtus norus studijuoti pagal sudėtingesnes programas, įsisavinant aukštesnio lygmens piešimo užduotis. 
Pranešime minimos peripetijos, tai - tik keli nedideli epizodai, įvykę gelbstintis iš sunkios dailės mokymo 
situacijos, vedusios į nutautinimą, meno srities sumenkinimą, ideologinio centro (Maskvos) nenorą, jog 
vadinamosiose sąjunginėse respublikose reikštųsi bent kiek laisvesnė, nekontroliuojama mintis, atgimtų etno 
reiškiniai, rastųsi gerai išsilavinę, mąstantys, išsamiai meno kalbą išmanantys ir ją valdantys dailininkai. Iš to 
daromos išvados, klausytojui leidžiančios suvokti praėjusių dienų ir pastarojo laikotarpio distanciją, milžinišką 
pokytį dailės edukacijoje.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pranešime bus aptariamas 7 deš. etapas „Pelėdų kalne“, 
kuomet kintant mokyklos statusui ir jai tapus St. Žuko taikomosios dailės technikumu, vyko įvairiausios 
peripetijos skirtingose disciplinose, keitėsi mokymo programos. Labiausia bus apsistojama ties piešimo 
disciplinos situacija. Pranešimas vertingas ir įdomus, kaip atskleidžiantis istorinius „Pelėdų kalno“ mokyklos 
raidos įvykius.  
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Research purpose. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities points out the right of people

with disabilities to participate in cultural life (CRPD, 2007, Art. 30, § 1). Beyond passive participation there is

also ensured the right for people with disabilities “to develop and utilize their creative, artistic and intellectual

potential”  (CRPD,  2007,  Art.  30,  §  2).  Through  art  education  the  individual  potential,  resources,  and

development of learners during artistic educational processes can be activated. These synergies, however, are

still being overlooked and underused (Kaiser,  2021, p. 2). The first purpose of this research project it is, to

describe  characteristics  of  inclusive  access  to  cultural  institutions  like  museums  and  to  highlight  barriers

standing against this. Furthermore, then opportunities for improvement of inclusive art education as well as good

practices for inclusive art education are presented in order to ensure participation in art education for all learners.

Keywords: accessibility in museums, inclusive art education, participation in art and art education.

Research Methodology.  This  contribution,  “Inclusive Art  Education -  INARTdis  Project”,  presents  results

based on a mixed methods approach, within both quantitative and qualitative methods were used. In three steps

an online survey (n= 113) as well as interviews with experts (n= 17) as well as focus group discussions (n= 21)

were carried out in Austria from February 2021 till  June 2021: For the analysis of  inclusive approaches to

museums as well as arts education, pedagogues and also experts from art and cultural institutions, participated in

the  study.  This  research  was  conducted  as  part  of  an international  research  project.  The  Erasmus+ project

INARTdis  answers  the  following  research  questions:  What  does  a  comprehensive  and  inclusive  artistic

education  look  like  from  the  perspective  of  teachers  and  stakeholders?  What  good  practices  to  ensure

participation for all and opportunities for improvement in accessibility can be found (Sanahuja Gavaldà, 2019)?

Results. The results presented will talk about characteristics of inclusive arts education and identify factors that

facilitate and inhibit the implementation of inclusive arts projects from the perspectives of teachers and museum

staff. In this way, the presentation “Inclusive Art Education” makes an important contribution to the description

of art education for all, not least by improving the pedagogical effectiveness of museum visits with inclusive

school classes.
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Research purpose. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities points out the right of people

with disabilities to participate in cultural life (CRPD, 2007, Art. 30, § 1). Beyond passive participation there is

also ensured the right for people with disabilities “to develop and utilize their creative, artistic and intellectual

potential”  (CRPD,  2007,  Art.  30,  §  2).  Through  art  education  the  individual  potential,  resources,  and

development of learners during artistic educational processes can be activated. These synergies, however, are

still being overlooked and underused (Kaiser,  2021, p. 2). The first purpose of this research project it is, to

describe  characteristics  of  inclusive  access  to  cultural  institutions  like  museums  and  to  highlight  barriers

standing against this. Furthermore, then opportunities for improvement of inclusive art education as well as good

practices for inclusive art education are presented in order to ensure participation in art education for all learners.

Keywords: accessibility in museums, inclusive art education, participation in art and art education.

Research Methodology.  This  contribution,  “Inclusive Art  Education -  INARTdis  Project”,  presents  results

based on a mixed methods approach, within both quantitative and qualitative methods were used. In three steps

an online survey (n= 113) as well as interviews with experts (n= 17) as well as focus group discussions (n= 21)

were carried out in Austria from February 2021 till  June 2021: For the analysis of  inclusive approaches to

museums as well as arts education, pedagogues and also experts from art and cultural institutions, participated in

the  study.  This  research  was  conducted  as  part  of  an international  research  project.  The  Erasmus+ project

INARTdis  answers  the  following  research  questions:  What  does  a  comprehensive  and  inclusive  artistic

education  look  like  from  the  perspective  of  teachers  and  stakeholders?  What  good  practices  to  ensure

participation for all and opportunities for improvement in accessibility can be found (Sanahuja Gavaldà, 2019)?

Results. The results presented will talk about characteristics of inclusive arts education and identify factors that

facilitate and inhibit the implementation of inclusive arts projects from the perspectives of teachers and museum

staff. In this way, the presentation “Inclusive Art Education” makes an important contribution to the description

of art education for all, not least by improving the pedagogical effectiveness of museum visits with inclusive

school classes.
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Research aim is to explore the relation between creativity and rules considering the latter as the source of 
creativity rather than the limits for it. Due to huge variety of the activities in our life requiring creativity, the scope 
of the paper is narrowed, and the focus is put only on the processes of creating visual arts and architecture. 

Keywords: art, creativity, imagination, rules, shape computation, shape grammar, transformations. 

 

Research tasks and methods. Theory of shape grammar (Stiny & Gips, 1971; Stiny, 2006) is chosen as a starting 
point. Shapes are ambiguous in shape grammar, and this ambiguity serves Stiny right for a creative design process 
as shape rules can be applied to shapes to achieve unique results or even to generate pieces of art. How shape rules 
and artists’ rules coincide is an interesting task to tackle. Thus, the relevance of the rules for the abstract art is 
examined more in detail in the second section of the paper. Even more intriguing question is a possibility to apply 
the shape grammar rules for the realistic drawings. Therefore, the third section of the paper is focused on creativity 
in such fields as the concept art, creative illustrations or character design. The key principles of drawing with 
imagination (Dodson, 2007 (Figure 1)) will be compared with Stiny’s rules of shape grammar. This comparison 
tests the initial hypothesis, if rules limit creativity or, in fact, they can enhance and release it. 

Results. The concepts of rule vary in literature depending on the level of strictness and obligation to obey them. 
The concept, adapted here, defines rule as an optional principle governing certain actions. Shape grammar suggests 
the formulism of rules which can be applied both for analytical and generative purposes. The analysed examples 
of abstract art proved that shape grammar is very suitable and relevant in order to create unique pieces of art. The 
phenomenon of increased creativity when the rules or restrictions occur can be explained based on the human 
psychology. People are not good at completely open-ended choices. Firstly, because with total freedom people are 
tend to repeat the known actions. Secondly, responsibility comes with freedom and the fear to do a mistake again 
pushes to repeat what is already tested. Furthermore, comparison of Stiny’s developed ideas with B. Dodson 
provided principles of creative drawing revealed a lot of similarities between them that confirmed the possibility 
to adapt shape grammar rules for even more realistic design. Creativity is a result, reached by doing action, which 
follows certain rules. In other words, creativity and rules are linked together through the action. 

Practical significance. Application of rules of shape grammar to education process seems to have yet fully 
undiscovered potential as existing attempts to do that seem to be very promising. That leads to the notion that rules 
are not obstacles for creativity rather they are tools or guidelines which can make creative process easier. 

 

 

 
Figure1. Dodson’s illustrations defined in terms of shape grammar. Interpretation by Ingrida Povilaitienė, 2021 
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Tyrimo tikslas. Išanalizuoti pandemijos sukeltų reiškinių įtaką fotografijos studijų studentų kūrybiškumo raiškai. 

Reikšminiai žodžiai:  kūrybiškumas, neapibrėžtumas, nuotolinės studijos, pandemija, socialinė atskirtis. 
 

Tyrimo metodai. Iškėlus tikslą surinkti naują informaciją apie pandemijos sukeltų veiksnių įtaką studentų 
kūrybiškumo raiškai, apie iškilusias problemas išklausyta pačių studentų nuomonė, su neeiline situacija susiję 
psichologiniai bei emociniai išgyvenimai. Surinkta informacija iliustruota tiriamųjų pasisakymais, siekiant 
išsiaiškinti kas paskatino tam tikras elgesio raiškas ir nustatyti studijuojančiųjų vienas kitam daromą įtaką. Tyrimui 
atlikti pasirinktas grupinės diskusijos duomenų rinkimo metodas. 

Išvados. Unikali situacija pasaulyje paveikė visas visuomenės grupes, pakeitė įprastą gyvenimo ritmą, iškėlė 
naujus iššūkius ir pakeitė gyvenimo bei veiklos normas. Pasikeitusi socialinė bei studijų aplinka negalėjo nepaliesti 
jaunų žmonių elgesio, gyvenimo kokybės bei kūrybiškumo raiškos formų bei krypčių. Jauni, studijuojantys 
žmonės susidūrė su socialine atskirtimi bei įprastos studijų formos perkėlimu į virtualią erdvę, ko pasėkoje, kaip 
atskleidžia naujausi tyrimai, pastebėti ryškūs pasikeitimai besimokančiųjų emocinės savijautos, komunikacinių 
gebėjimų bei situacijų valdymo kontekstuose. Grupinių diskusijų metu surinkti bei sustruktūruoti duomenys 
atskleidė kaip pandemijos sukelti apribojimai įtakojo fotografijos studijų studentų požiūrį į naujoves ir apribojimus 
bei įtakojo jų kūrybinių darbų temų pasirinkimą. Dauguma respondentų savo projektų temas susiejo su pandemijos 
iššauktais išgyvenimais, asmenine patirtimi bei pasekmėmis. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pandemijos situacijos unikalumas yra neginčijamas ir 
aptariamas daugybėje naujausių mokslinių darbų. Sveikatos sektoriaus krizė, visuotiniai, iki šiol netaikyti 
apribojimai, iššaukė naujus socialinius reiškinius, tokius kaip socialinė atskirtis ir neapibrėžtumas. Siekiama 
atskleisti kaip reali, su pandemijos išgyvenimais susijusi, situacija paveikė konkrečios studijų programos studentų 
kūrybiškumo raiškos formą, temų pasirinkimą ir problemos atskleidimą. 
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Tyrimo tikslas. Išanalizuoti socialistinio realizmo vaidybos teorinę ir ideologinę sampratas bei jų reikšmes ir 
atspindžius vaidybos pedagoginėse praktikose ir teatro spektaklių vaidmenyse. 

Reikšminiai žodžiai:  cenzūra, istoriografija, Lietuvos teatras, socialistinis realizmas. 

Tyrimo metodai. Siekiant surasti pirminės socrealistinės vaidybos teorijos bei metodikos gaires, parankiausia 
naudoti šaltinių ir atvejų analizės metodologijas. Tad, analizuojant literatūrą, patogiausia naudoti morfologinės 
analizės metodą. Tiriant vaizdinę medžiagą, parankiausias metodas yra aprašomasis siekiant rekonstruoti 
socialistinės vaidybos principus praktikoje. Darbe taikoma ir propagandos teorija naudojantis Gintauto Mažeikio 
straipsniais ir darbais. Naudojamasi ir diskurso analizei būdingomis metodologinėmis priemonėmis. 

Išvados. Socrealistiniai vaidybos principai, teorija, pedagogika ir praktika nėra anksčiau nuosekliai tyrinėti 
lietuvių autorių. Svarbu išskirti, kad socrealizmas daugiausia buvo nagrinėtas sovietmečiu, todėl parašyti tekstai 
reikalauja naujo požiūrio dėl savo ideologinio - propagandinio pobūdžio. Šiuolaikiniai tyrimai, kaip savo daktaro 
disertacijoje pažymi Goda Dapšytė – nukreipti į socialistinį realizmą, kaip politinį ir politikos formavimo bei 
tvirtinimo įrankį arba kaip į meno kryptį bendrai. Dažnu atveju vertinama tik literatūra.  Lietuvoje kol kas vaidybos 
teorijų ir metodologijų tyrimams skiriama mažai dėmesio, kalbant apie sovietinės okupacijos laikotarpį. Daugiau 
dėmesio skiriama cenzūrai ir jos poveikiui ar metaforinio teatro formavimuisi, paskutiniesiems okupacijos 
dešimtmečiams ir pokyčiams vykusiems tuo metu. Tad galima pabrėžti, kad po Sovietų sąjungos griūties sovietinio 
teatro, ypač vaidybos, nuoseklių tyrimų Lietuvoje trūksta. Tokių tyrimų trūkumą puikiai iliustruoja autorių grupės 
parengta „Lietuvių teatro istorija“: II tomą autoriai baigia 1940-ais, o III tomą pradeda 1970-ais. Taigi, 30 metų 
socialistinio realizmo teatro Lietuvoje taip ir lieka neperžiūrėtas, naujai neįvertintas ir neperrašytas.   

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Cenzūros tyrimai analizuoja tai, kas buvo draudžiama, 
mažiau dėmesio skiriant tam, ko buvo reikalaujama, todėl šiame tyrime dėmesys skiriamas būtent reikalavimams, 
nagrinėjant aktoriaus rengimo teorijas, jų pokyčius, esminius estetinius raiškos bruožus, vaidmenis, aktorinę raišką 
ir pedagogikos praktikas sovietiniame Lietuvos teatre. Šiame darbe gilinamasi į vaidybos teoriją, praktiką ir 
pedagogiką siekiant atrasti ne kas buvo draudžiama, o ko buvo reikalaujama, tai išskiriant kaip mokslinę problemą. 
Siekiama identifikuoti, kaip pedagoginiai ir teoriniai principai buvo taikomi, interpretuojami, keičiami realiuose 
spektakliuose, kuriant įvairius vaidmenis naujose ir klasikinėse dramose, skirtinguose žanruose, atskleidžiant 
kokiu pagrindu naujoji, socialistinio realizmo, vaidybos metodologija buvo kuriama. Tokiu būdu bus bandoma 
pateikti šio laikotarpio (1940-1970) naują kritišką istorinį vertinimą, kadangi toks naujas vertinimas yra būtinas 
pilnavertiškai teatro istoriografijai. 
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Tyrimo tikslas. Pranešimo tikslas – pasitelkus filosofinio tyrinėjimo metodus, apsvarstyti, kokia kritinio mąstymo 
reikšmė atsiskleidžia Alberto Camus romane „Svetimas“. 

Reikšminiai žodžiai:  Camus, filosofija, interpretacija, kritinis mąstymas, romanas. 

 

Tyrimo metodai. Analitinis, hermeneutinis. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Filosofinis romanas – tai filosofija, įvilkta į meninę formą. Albertas Camus tikėjo, 
kad literatūrinė kūryba filosofines idėjas išreiškia netgi geriau, negu akademinis tekstas. Pavyzdžiui, pačiam 
autoriui labai svarbi buvo absurdo samprata. Meninė forma labai įtaigi, nes leidžia ne tik mąstyti apie absurdą 
žmogaus gyvenime, bet jį netgi pajusti, patirti.  Kaip menas gali tapti priemone ugdyti kritinį mąstymą? Kokia 
kritinio mąstymo reikšmė tiek kuriant, tiek interpretuojant meno kūrinį? Kritinio mąstymo reikšmei atskleisti 
pasitelksime Alberto Camus kūrybą. Romanas „Svetimas“ kelia daug interpretacijos iššūkių. Kaip teisingai 
suprasti pagrindinį veikėją Merso ir jo likimą? Romano siužete galime įžvelgti daug įtampos tarp veikėjo ir jo 
socialinės aplinkos, nes žmonės nesugebėjo suprasti jo gyvenimo būdo, pažiūrų, jausmų, santykio su artimais 
žmonėmis. Romane atsiskleidžia, kokios yra kritinio mąstymo nebuvimo pasekmės: netolerancija kitokiam, savo 
žinojimo ribų nesuvokimas, neapykanta, susipriešinimas. Pranešime tyrinėsime, kaip meninė romano „Svetimas“ 
forma ne tik atveria kritinio mąstymo reikšmę, bet ir skatina kelti klausimus, į kuriuos atsakyti galime tik lavindami 
šio mąstymo įgūdžius. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Kritinio mąstymo ir jo ugdymo problema mokslininkai 
susidomėjo neseniai – 20 amžiaus antroje pusėje. Yra daugybė bandymų apibrėžti kritinio mąstymo sąvoką ir daug 
diskusijų apie kritinio mąstymo ugdymo metodologiją. Kadangi menas reikalauja interpretacijos, o interpretacija 
– kritinio mąstymo, meno kūrinio interpretacija yra puiki kritinio mąstymo priemonė. Šis pranešimas atskleidžia 
kritinio mąstymo reikšmę ir galimybes jį ugdyti, kuriant ir interpretuojant meną, remiantis konkrečiu kūriniu – 
Alberto Camus romanu „Svetimas“. 

ETHNOGRAPHIC PHOTOGRAPHY: VISUAL 
ANALYSIS METHODS FOR INTERPRETING 
URBAN SPACES  
 
Karina Račaitytė 
Kauno kolegija
 
 
Name:  Karina Račaityė 
Webpage:  https://www.kaunokolegija.lt/muf/   
E-mail:  karina.racaityte@go.kauko.lt 
Institution:  KK Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija 
Address:  A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas 
Phone.:  +370 671 36098 

 
 

 

Research purpose. To study the public spaces of Kaunas Dainava, Kalniečiai, Eiguliai, Šilainiai microdistricts 
using visual analysis methods.  

Keywords:  comparative method, Kaunas, microdistricts, post-Soviet spaces, visual ethnography. 

 

Research Methodology. Methods of collecting empirical material: observation, participant observation, photo 
fixation method. Methods of material analysis: visual analysis, comparison, interpretive method. Ethnographic 
research was based on the assumption that “the boundaries of ethnography have expanded so much that they are 
no longer defined by either a scientific or a creative paradigm”, [...] it is a scientific and non-scientific experimental 
practice that transcends the boundaries of disciplines and genres (Klumbytė, 1999: 89). Based on the perspectives 
of visual anthropology, this study aims to look at visual material “[…] as anthropology, as an art, as a construct of 
reflections from social life” (Račiūnaitė-Paužuolienė, 2014: 117).  

Results / Findings. Research revealed the ways how the inhabitants are trying to solve every day practical 
problems and participating in changing the physical environment. 

Originality / Practical implications. Kaunas micro districts that were built during the Soviet era have not yet 
been sufficiently researched. Critical approaches, scientific methods used in the humanities and social sciences, 
that are based on visual analysis, allows a new perspective on interpreting these spaces. New methods and new 
perspectives for exploring urban spaces could help to reveal potential artistic or tourism potential, also involve 
residents and communities into participating in local activities. 
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Research purpose. To study the public spaces of Kaunas Dainava, Kalniečiai, Eiguliai, Šilainiai microdistricts 
using visual analysis methods.  

Keywords:  comparative method, Kaunas, microdistricts, post-Soviet spaces, visual ethnography. 

 

Research Methodology. Methods of collecting empirical material: observation, participant observation, photo 
fixation method. Methods of material analysis: visual analysis, comparison, interpretive method. Ethnographic 
research was based on the assumption that “the boundaries of ethnography have expanded so much that they are 
no longer defined by either a scientific or a creative paradigm”, [...] it is a scientific and non-scientific experimental 
practice that transcends the boundaries of disciplines and genres (Klumbytė, 1999: 89). Based on the perspectives 
of visual anthropology, this study aims to look at visual material “[…] as anthropology, as an art, as a construct of 
reflections from social life” (Račiūnaitė-Paužuolienė, 2014: 117).  

Results / Findings. Research revealed the ways how the inhabitants are trying to solve every day practical 
problems and participating in changing the physical environment. 

Originality / Practical implications. Kaunas micro districts that were built during the Soviet era have not yet 
been sufficiently researched. Critical approaches, scientific methods used in the humanities and social sciences, 
that are based on visual analysis, allows a new perspective on interpreting these spaces. New methods and new 
perspectives for exploring urban spaces could help to reveal potential artistic or tourism potential, also involve 
residents and communities into participating in local activities. 
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VENECIJOS BIENALĖ.  
APŽVALGA. REFLEKSIJOS. 
 
Sigutė Bronickienė 
Kauno kolegija 
 

 

 

 
V. Pavardė:  Sigutė Bronickienė 
E. puslapis: https://www.kaunokolegija.lt/muf/ 
E. paštas:  sigute.bronickiene@go.kauko.lt 
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Telefono nr.:  +370 61048788

Tyrimo tikslas. Pažvelgti į Venecijos bienalės atsiradimo prielaidas, istoriją, pokyčius. Apibendrinti aplankytų 
Venecijos bienalės parodų įspūdžius, pastebėjimus. Atlikti pasaulio meno tendencijų, pokyčių ir madų apžvalgą, 
naudojant palyginimo metodą bei pateikti iliustracijas ir išvadas. 
Reikšminiai žodžiai: arsenalas, auksinis liūtas, bienalė, Dogana, instaliacija, marina, murano, performansas. 

 

Tyrimo metodai.  Parodų, atskirų menininkų kūrybos analizė, foto medžiaga, straipsnių apžvalga, palyginimas.  

Rezultatai ir (arba) išvados. Parengtas išsamus ir informatyvus iliustruotų skaidrių pristatymas ir pateiktos 
išvados: 
- Venecijos bienalė - pasaulinės meno parodos mąstai leidžia pamatyti ir suvokti visą šiuolaikinio meno vyksmą 
ir tendencijas; 
- meno kūrinių ir kuratorių pasirinkimas yra strateginis ne tik meno pasaulio, bet ir šalies reprezentavimo ir šalies 
įvaizdžio formavimo klausimas; 
- Venecijos bienalėje eksponuojami kūriniai – pasaulio realijų, problemų, meninių pokyčių veidrodis; 
- svarbus bienalės aspektas – įvairių erdvinių transformacijų, transliacijų, intervencijų mastas – erdvės erdvėje 
kūrimas, keičiantis istorinį ir čia pat egzistuojantį bienalės kontekstą; 
- šiuolaikinis menas vis labiau, siekia patraukti, priblokšti, nustebinti ir mąstyti;  
- vis svarbesnis komandinis žaidimas ir šou, negu atskirų autorių demonstruojama kūryba; 
- norint suvokti bienalės kūrinių visumą, būtina betarpiškai pamatyti, pajusti ar išgirsti visą kūrinio koncepcijos 
kontekstą;  
- daugelio bienalės kūrinių meninę idėją sunku suprasti nesusipažinus su juos lydinčia informacija (1 pav.); 
- apie bienalę rašančių dailės kritikų nuomonės kartais kardinaliai skiriasi vertinant vieną ar kitą kūrinį;  
- visus Venecijos bienalės meno objektus apžiūrėti reikia daug laiko ir fizinės ištvermės (2 pav.). Norint pamatyti 
pačius reikšmingiausius, reikia iš anksto domėtis, pasitikėti rekomendacijomis, pasitelkti intuiciją ar, tiesiog, 
atsiduoti atsitiktinumui. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pranešimas ir gausus foto medžiagos pateikimas iliustruotose 
skaidrėse leis auditorijai susipažinti su įdomiais ir sudėtingais šiuolaikinio meno kūriniais bei menininkų 
pasirenkamų medijų įvairove. Padės suprasti šiuolaikinio meno tendencijas, jo virsmą tobulėjant skaitmeninėms 
technologijoms. 

 

 

 

 

 
1 pav. D. Mikšys. „Už baltos užuolaidos“, Lietuva, 2011 m. (Scuola di San Pasquale) 

 
2 pav. Lorenzo Quinn. „Support“, Italija, 2017 m. (Didysis kanalas) 
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RESTAURUOTI ANTANO SORAKOS KŪRINIAI
IŠ LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS

Rolandas Vičys, 
Kauno  kolegija  /  Lietuvos  nacionalinis  dailės  muziejus  Prano  Gudyno

restauravimo centras 

Laima Kruopaitė
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Prano Gudyno restauravimo centras

V. Pavardė: Rolandas Vičys

E. puslapis: https://www.kaunokolegija.lt/muf/

E. paštas: rolandas.vicys@go.kauko.lt

Institucija: KK Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija / 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Prano Gudyno restauravimo centras 

Adresas: Pramonės pr. 20, Kaunas

Telefono nr.: -

V. Pavardė: Laima Kruopaitė

E. puslapis: -
E. paštas: laima.kruopa@gmail.com  

Institucija: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 

Prano Gudyno restauravimo centras

Adresas: Goštauto g. 9, Vilnius

Telefono nr.: -

Tyrimo tikslas.  Apžvelgti  Antano Sorakos  kūrybą,  trijų  menininko kūrinių, iš  Lazdijų  muziejaus  rinkinių,

restauravimą.

Reikšminiai žodžiai:  Antanas Soraka, koplytstulpiai, kryžiai, restauravimas

Tyrimo metodai.  Trumpai  apžvelgiama Antano Sorakos biografija.  Supažindinama su menininko kūriniais.

Papasakojama jų restauravimo eiga.

Rezultatai ir (arba) išvados. 

Trumpai apžvelgta Antano Sorakos biografija, supažindinant ir su jo kūryba (1-3 pav.). Pranešime apžvelgiami

pastaraisiais  keliais  metais  restauruoti  drožėjo  Antano  Sorakos  kūriniai  iš  Lazdijų  muziejaus  rinkinių:  jų

sukūrimui naudotos medžiagos, medienos ir polichromijos būklė,  restauravimo specifika.  

1 pav. Kučiūnų kaimo 
koplytstulpis (h - 385 cm.),
XX a. pr., Antanas Soroka.

2 pav. Kryžiaus fragmentas
(77x30 cm.), XX a. pr.,
Antanas Soroka.

3 pav. Kryžius iš Vytautų 
kaimo. (h - 440 cm.), 
Antanas Soroka, 1940.

Nuotraukos aut.
Vilma Šileikienė

Nuotraukos aut.
Vilma Šileikienė

Nuotraukos aut.
Rolandas Vičys
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Tyrimo tikslas. Sukurti aprangos kolekciją iš gamybinių atliekų (tarplekalinių), kurios estetika nenusileistų 
tradicinio kostiumo estetikai, tačiau turėtų ir papildomos pridedamosios vertės, atitiktų tvarumo principus. 

Reikšminiai žodžiai:  beatliekė gamyba, lėtoji mada, tvari mada, tvarus dizainas. 
 

Eiga ir metodika. Naudojant tik tarplekalines atliekas buvo sukurta kolekcija „re-CREATED“ (2021). Atliekant 
tokio tipo dizaino projektą naudojami kitokie dizaino metodai, kūrybiniai ieškojimai ir derinimai, įtakoti medžiagų 
likučių tipo, spalvos, struktūros, kiekio ir kt. reikšmingų aspektų. Dėl šių priežasčių kūrybinis procesas gan 
spontaniškas, apjungtas su konstravimo etapu, atsižvelgiant į lekalo konfigūraciją pirmiausiai sukuriama 
medžiaga. Siekiant sukurti kostiumą, kurio estetika nenusileistų tradicinio kostiumo estetikai, susiduriama su 
naujais iššūkiais, dizaineris kūrybiniam procese yra apribotas turimų resursų, todėl derinių kūrimas tampa 
pakankamai sudėtingas, atskirų objektų sprendimai, turi darniai įsilieti į bendrą visumą sukuriant estetiškai 
patrauklų objektą bei derėti su kitais modeliais kolekcijoje. 

Rezultatai, originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Aprangos dizainas iš tarplekalinių atliekų  
prisideda prie darnaus vystymo tikslų ir idėjų. Taip sukuriamas originalus ir kokybiškas gaminys, kuris turi 
išliekamąją vertę, tuo pačiu sunaudojamos gamybinės atraižos, artėjama prie beatliekės gamybos tipo. Sukurta 
kolekcija buvo pristatyta visuomenei bei dalyvavo tarptautiniame prestižiniame dizaino konkurse „A Design 
Award & Competition“ (2021 (1 pav.)), kur buvo įvertinta aukščiausiu aukso medaliu aprangos dizaino 
profesionalų kategorijoje. Kolekcijos pasiekimai bei įvertinimai byloja apie galimybę iš gamybinių atliekų 
(šiukšlių) sukurti aprangos gaminius, kurie savo estetika, originalumu bei panaudojimo galimybių 
įvairiapusiškumu nei kiek nenusileistų tradiciniams gaminiams, bet dažnai taptų ir pranašesni. Kolekcijų, kurios 
neša tvarumo žinutę pristatymas visuomenei taip pat yra svarbus ir reikšmingas, nes gali prisidėti prie vartotojų 
švietimo, alternatyvių galimybių pasirinkimuose demonstravimo, ugdo vartotojų sąmoningumą ir skonį, taip pat 
siunčia žinutę greitosios mados gamintojams, dėl taršos mažinimo galimybių peržiūrėjimo ir naujos kartos 
estetikos, orientuotos į tvarų ir žiedinį dizainą, integravimo. 

 

 
1 pav. Kolekcijos re-created modelis laimėjęs „A Design Award & competition“ konkurso auksą. Autorius - Kęstutis 

Lekeckas, fotografė – Miglė Gulubickaitė, įvaizdžio sprendimai – Kristina Gorodeckienė (grožio loftas), 2021 
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TVARI MADA. KUR MES ŠIANDIEN IR KUR 
BŪSIME RYTOJ? 
TVARIOS MADOS KŪRĖJAI IR JŲ DARBAI 
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Tyrimo tikslas. Išanalizuoti tvarios mados fenomeno sąvoką. Taip pat išanalizuoti tvarios mados kūrėjus 
Lietuvoje ir užsienyje. Ištirti kultūrų skirtumus, susijusius su tvaria mada. 

Reikšminiai žodžiai:  fenomenas, kultūra, sąvoka, tvari mada, tvarios mados kūrėjai. 

 

Tyrimo metodai. Tvarios mados tyrimui buvo pasitelktas kiekybinio tyrimo metodas. Tyrime naudojamas 
stebėjimo metodas. Stebimas procesas, įvykiai, veikla. Taip pat turinio analizė. Analizuojami tekstinę, vizualinę 
ar garsinę formą turintys duomenys. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Išanalizuota tvarios mados fenomeno sąvoka. Susipažinta su tvarios mados atstovais 
Lietuvoje ir užsienyje. Padaryta išvada, kad Lietuvos žinios apie tvarią madą gerokai atsilieka užsienio kontekste, 
turime vos kelis tvarios mados atstovus, neišnaudota niša. Atliktas tyrimas, remiantis pirminiais šaltiniais bei 
asmenine patirtimi, savianalize. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Tyrime paliestos mažai tyrinėtos temos ir aspektai leidžiantys 
giliau susipažinti su tema bei jos problematika (1-3 pav.). Kūrėjas, remiantis asmenine patirtimi, savianalizės 
pagalba pristato Estijos ir Islandijos šalių tvarios mados kontekstą. 
  

 

  

1 pav. Fashion trash. Rodriguez Santaro, 2009 2 pav. True face. Malina Filoro, 2011 

 

3 pav. Future. Andzelina F., 2016 
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ĮTRAUKUS KOMANDINIO DARBO METODAS 
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Tyrimo tikslas. Komandinio darbo metodo apibendrinimas ir taikymas dizaino procese.  Dirbant grupėje bendrai 
sukuriama dėstytojų ir studentų komandinio darbo dizaino srityje patirtis. 

Reikšminiai žodžiai:  bendradarbiavimas, dizaino procesas, įtraukus procesas, komandinis darbas, tobulėjimas. 

 

Tyrimo metodai. Komandinio darbo metodas, realių situacijų ir informacijos analizė, aplinkos stebėsena ir 
fiksacija, tikslinės apklausos.  

Rezultatai ir (arba) išvados. Dizaino studijos yra ta vieta, kur studentai gali suvokti normas, vertybes ir kultūrą 
profesionalaus dizaino kontekste. Individualus mokymasis, asmeninis tobulėjimas ir meistriškumas yra esminiai 
įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai. Derinti šiuos individualius įgūdžius su bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžiais yra vienas iš iššūkių dirbant komandos principu. Kuriant nuolatinę ir įtraukią bendravimo ir 
bendradarbiavimo atmosferą tarp komandos narių, atsiranda galimybė pasidalinti gebėjimais, žiniomis, surinkta 
informacija, atsiveria naujos perspektyvos priimant dizaino sprendimus. Dizaino proceso metu svarbu susisteminti 
informaciją pagal jos svarbą, naudoti dizaino kalbą, stebėti ir klausytis bei įgusti projektuoti ne pagal savo 
asmeninius, bet pagal konkretaus vartotojo poreikius. Įtraukus komandinio darbo procesas (1 pav.) yra aktyvaus 
bendradarbiavimo mokymosi situacija siekiant įtraukti įvairias socialines veiklas.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Studentai dizaineriai yra besiformuojančios asmenybės ir 
nepasitiki arba pernelyg pasitiki savo galimybėmis. Jie dažnai įgyja panašius, vienodus darbo įgūdžius,  nepapildo 
vienas kito ir neapjungia savo individualių stipriųjų pusių, kurdami jungtinį komandos darbo rezultatą. Sunku 
nustatyti hierarchiją grupėje ir administruoti procesą, tačiau tai yra būtina norint kokybiškai atlikti darbą. 
Komandos darbo veiklos skirstomos į individualų ir grupinį darbą, sprendžiant dizaino problemas nuolat 
atsižvelgiant į bendrą ir individualią kritiką bei pasiūlymus. Rengiant idėjos pristatymus kolegoms taip pat galima 
pasitikrinti ar sprendimai teisingi, gauti reikalingą impulsą kūrybiniam procesui. Komandinio darbo procese 
studentai išmoksta mąstyti ir elgtis kaip dizaineriai realiose praktinėse situacijose. 

 

 

1 pav. Komandinis darbas. Aut. Juozas Dundulis, 2021 
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„KAUNO KODAS“: 10 URBANISTINIŲ GAIRIŲ 
KAUNO NAUJAMIESČIUI ARBA KAIP MES 
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Tyrimo tikslas. 2020 m. spalio – gruodžio mėnesiais Kaune vykusios urbanistinės kūrybinės dirbtuvės 
„Naujamiesčio kodas“ sutelkė architektus, urbanistus, sociologus, gyventojus ir verslo atstovus Naujamiesčio 
vizijai sukurti. Kūrybinių dirbtuvių metu 4 komandos kūrė bendrą urbanistinę strategiją – urbanistines gaires.  
Dirbtuvių eigoje komandos susipažino su Kauno Naujamiesčiu, tyrinėjo jo vertybes ir identitetą, gyvybingumą, 
augimo galimybes. Į procesą įsijungė įvairių sričių ekspertai, miestiečiai, suinteresuotos šalys, vyko apskritojo 
stalo diskusijos, konsultacijos, vieši pristatymai.  

Reikšminiai žodžiai:  architektūra, dizainas, Genius Loci, savitumas, urbanistika, vietos identitetas 

 

Tyrimo metodai. Diskusijos, konsultacijos, vietovės pajauta, pristatymai. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Lapkričio mėnesį dirbtuvės iš Kauno Architektų namų persikėlė į virtualią erdvę, 
tačiau tai nesutrukdė dalyviams parengti bendras Kauno Naujamiesčio plėtros urbanistines gaires, kurios apima 
labai įvairias miestiečių  ir svečių veiklos sritis, miesto formavimo principus, idėjas ir jų įveiklinimo galimybes 
(1 pav.). 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Naujamiesčio plėtros urbanistinės gairės detalizuojamos 
konkrečiais pavyzdžiais bei galimais taktiniais žingsniais jų įgyvendinimui. Vietos „gyvo“ tyrinėjimo metodas  
gali būti taikomas studijų procese. 

 

 

 
1 pav. Kaunas, kvartalas, genius loci. Aut. Kęstutis Vaikšnoras, 2020 
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Tyrimo tikslas. Pagerinti pamokų dėstymo kokybę, suteikti galimybę mokiniams susipažinti su dizainu, dizaino 
sritimis, modernizuoti pamokų procesą, efektyvinti pamokas, atskleisti ir parodyti kūrybiškumo ypatumus 
dizaino pamokose Kauno J. Jablonskio gimnazijoje (KJJG). 

Reikšminiai žodžiai: dėstytojas, dizaino pamokos, dizainas, modernus ugdymas, patyrimas, ugdymo efektyvumas. 

Tyrimo metodai. Estetikos ir kūrybiškumo analizė, grįžtamojo ryšio analizė įvykus dizaino pamokai, anketos 
duomenų analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. KJJG tarptautinio bakalaureato klasėms I ir II klasės technologijų pamokų metu 
pradėjus dėstyti dizaino pagrindus, mokinius supažindinant su pačia sąvoka ir dizaino sritimis buvo labai 
susidomėta ir mokiniai teigiamai reagavo į sudėtingesnes užduotis, sunkesnius, kūrybingumo, tikslumo, 
estetiškumo reikalaujamus atlikti darbus.  
Dizaino pamokų metu mokiniai atliko grįžtamojo ryšio anketas, atsakė į įvairius klausimus. Tai tai pat davė 
teigiamų rezultatų pamokos kokybei gerinti.  
Dizaino pamokų metu mokiniai aiškiai suprato užduotis, mieliau įsigilino į problematiką, uoliai ieškojo analogų, 
įvairių šaltinių ir autorių. Taip pat pastebėta, kad dizaino pamokos įdomesnės ir modernesnės nei įprastos 
technologijų pamokos, taip pat ir geriau suprantamos, išvengiami nesusipratimai dažnai painiojant informacinių 
technologijų (IT) ir technologijų pamokų užduotis. Atskiriant dizaino pamokas, kaip produkto dizaino pamokas, 
gaunamas aiškesnis ir modernesnis rezultatas. Kai kurias dizaino pamokas padėjo vesti studentai, taip sukurdami 
dar didesnį pozityvaus, kūrybiško, modernaus ugdymo patyrimą. 
Norint lanksčiau vesti dizaino pamokas, aktyviau ir glaudžiau susieti užduotis su esamo laikmečio aktualijomis, 
būtina nuolat analizuoti mokinių atsakymus, pateikiamus vis naujose anketose ar klausimynuose. Keli tokių 
rezultatų pavyzdžių: iliustruotos mados kūrimas (1 pav.), kino filmų personažų kostiumų analizavimas, 
konkrečių objektų, naudojamų buityje (pvz.: šviestuvo) projektavimas. 
Dizaino pamokų metu mokiniams sunku suprasti kūrybiškumo svarbą ir estetinę objekto išvaizdą. Sunku suprasti 
kokybinį rezultatą, estetiškumo esmę ir suvokti, kad kūrybinės užduoties išpildymas gali tęstis ne vieną pamoką, 
o būti atliekamas kaip projektas – etapais ar pan. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Dizaino pamokos mokykloje dėstytojui kėlė iššūkį, kadangi 
pirmiausia reikėjo išsiaiškinti dizaino sąvoką ir sritis. Pamokos buvo kitokios savo turiniu ir forma. Mokiniai 
patys turėjo dirbti daug, analizuoti, ieškoti medžiagos, klausti, nebijoti eksperimentuoti, diskutuoti, uždavinėti 
klausimus vieni kitiems, atsakinėti į anketų klausimus, net keisti užduotis, kai atrodė, kad to negalės įveikti. 
Ieškota alternatyvių sprendimo būdų. KJJG TB klasėse pamokos vyksta anglų kalba, todėl yra galimybė tobulinti 
įvairius gebėjimus ne tik kūrybinius, bet ir lingvistinius. Taip pat klasėse šiuo metu mokosi keletas mokinių iš 
Ispanijos, kurie labiau supranta dizaino estetiškumo esmę ir svarbą. Darbus moksleiviai atlieka lėčiau, bet 
kokybiškiau. Pritaikius naujus metodus, dizaino pamokos tapo gerokai modernesnėmis. 
 

 

 
1 pav. Kauno J. Jablonskio gimnazijos mokinių darbai „Iliustruota mada“(“Fashion illiustration“). Aut. V. Gydaitė, 

2021 
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Tyrimo tikslas. Pagerinti pamokų dėstymo kokybę, suteikti galimybę mokiniams susipažinti su dizainu, dizaino 
sritimis, modernizuoti pamokų procesą, efektyvinti pamokas, atskleisti ir parodyti kūrybiškumo ypatumus 
dizaino pamokose Kauno J. Jablonskio gimnazijoje (KJJG). 

Reikšminiai žodžiai: dėstytojas, dizaino pamokos, dizainas, modernus ugdymas, patyrimas, ugdymo efektyvumas. 

Tyrimo metodai. Estetikos ir kūrybiškumo analizė, grįžtamojo ryšio analizė įvykus dizaino pamokai, anketos 
duomenų analizė. 

Rezultatai ir (arba) išvados. KJJG tarptautinio bakalaureato klasėms I ir II klasės technologijų pamokų metu 
pradėjus dėstyti dizaino pagrindus, mokinius supažindinant su pačia sąvoka ir dizaino sritimis buvo labai 
susidomėta ir mokiniai teigiamai reagavo į sudėtingesnes užduotis, sunkesnius, kūrybingumo, tikslumo, 
estetiškumo reikalaujamus atlikti darbus.  
Dizaino pamokų metu mokiniai atliko grįžtamojo ryšio anketas, atsakė į įvairius klausimus. Tai tai pat davė 
teigiamų rezultatų pamokos kokybei gerinti.  
Dizaino pamokų metu mokiniai aiškiai suprato užduotis, mieliau įsigilino į problematiką, uoliai ieškojo analogų, 
įvairių šaltinių ir autorių. Taip pat pastebėta, kad dizaino pamokos įdomesnės ir modernesnės nei įprastos 
technologijų pamokos, taip pat ir geriau suprantamos, išvengiami nesusipratimai dažnai painiojant informacinių 
technologijų (IT) ir technologijų pamokų užduotis. Atskiriant dizaino pamokas, kaip produkto dizaino pamokas, 
gaunamas aiškesnis ir modernesnis rezultatas. Kai kurias dizaino pamokas padėjo vesti studentai, taip sukurdami 
dar didesnį pozityvaus, kūrybiško, modernaus ugdymo patyrimą. 
Norint lanksčiau vesti dizaino pamokas, aktyviau ir glaudžiau susieti užduotis su esamo laikmečio aktualijomis, 
būtina nuolat analizuoti mokinių atsakymus, pateikiamus vis naujose anketose ar klausimynuose. Keli tokių 
rezultatų pavyzdžių: iliustruotos mados kūrimas (1 pav.), kino filmų personažų kostiumų analizavimas, 
konkrečių objektų, naudojamų buityje (pvz.: šviestuvo) projektavimas. 
Dizaino pamokų metu mokiniams sunku suprasti kūrybiškumo svarbą ir estetinę objekto išvaizdą. Sunku suprasti 
kokybinį rezultatą, estetiškumo esmę ir suvokti, kad kūrybinės užduoties išpildymas gali tęstis ne vieną pamoką, 
o būti atliekamas kaip projektas – etapais ar pan. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Dizaino pamokos mokykloje dėstytojui kėlė iššūkį, kadangi 
pirmiausia reikėjo išsiaiškinti dizaino sąvoką ir sritis. Pamokos buvo kitokios savo turiniu ir forma. Mokiniai 
patys turėjo dirbti daug, analizuoti, ieškoti medžiagos, klausti, nebijoti eksperimentuoti, diskutuoti, uždavinėti 
klausimus vieni kitiems, atsakinėti į anketų klausimus, net keisti užduotis, kai atrodė, kad to negalės įveikti. 
Ieškota alternatyvių sprendimo būdų. KJJG TB klasėse pamokos vyksta anglų kalba, todėl yra galimybė tobulinti 
įvairius gebėjimus ne tik kūrybinius, bet ir lingvistinius. Taip pat klasėse šiuo metu mokosi keletas mokinių iš 
Ispanijos, kurie labiau supranta dizaino estetiškumo esmę ir svarbą. Darbus moksleiviai atlieka lėčiau, bet 
kokybiškiau. Pritaikius naujus metodus, dizaino pamokos tapo gerokai modernesnėmis. 
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Research purpose. Recently, more and more guidance for designers/planners on designing a new sustainable 
object and the requirements for its production-life-recycling cycle, on the circular economy, etc., has been 
emerging. However, even the designers specialising in this trend tend to misinterpret "sustainable" design. They 
create unique (unique by definition does not comply with the eco-design ideology) eco-objects that do not meet 
the requirements of the "from design to disposal" cycle as a whole; combine construction materials incorrectly;  
create an object that does not meet the requirements of sustainable design. 
There is a lack of illustrated educational examples in Lithuanian or foreign publications on creating the proper 
sustainable design object. There are no publications that describe construction and material compatibility features. 
This study aims to analyse interior design characteristics, eco-objects' structural compounds and materials, and 
their combinations using eco-object design methodologies. The study also aims to analyse documents and 
scientific literature on the design of eco-objects,  create examples of different types of interior eco-object structures 
based on the research, and provide a set of descriptive and visual material for the eco-design study. 

Keywords: eco-object construction, eco-object design methodology, eco-object materials, interior eco-objects. 

 

Research Methodology. Analysed scientific literature and documents (standards and technical requirements), 
conducted empirical research (preparation of drawings and schemes, technical calculations, visualisations).  

Results / Findings. In the research framework, under the action programme 09.3.3-LMT-K-712 "Development of 
Scientific Competences of Scientists, other Researchers and Students through Practical Research Activities" the 
project "Studio of Interior Eco-object Design: Features and Combinations of Structural Compounds and Materials" 
was developed. A student of the Design study program was involved in the project activities. The project deals 
with the problem of qualification of young researchers related to the incorrect design of ecological interior design 
objects, insufficient knowledge and skills to design meeting sustainable design methodologies, requirements and 
principles. 
A study has been prepared after analysing the latest methodologies for designing eco-objects, their requirements, 
and compliance with EU standards. The study provides an investment in solutions for public well-being and 
environmental sustainability,  illustrated visualisations of examples of interior design eco-objects designed for 
industrial production, structural compound drawings, diagrams and technical descriptions and references to the 
relevant requirements.  

Originality / Practical implications. The results of the study are relevant in both national and international 
contexts. A study has been prepared as a methodological tool suitable for studying designers. The tool will help 
create sustainable interior design objects suitable for industrial production that meet the requirements. It is an 
investment in solutions for public well-being and environmental sustainability. 
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EDUKACINĖS PRIEMONĖS, PANAUDOJIMO 
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Tyrimo tikslas. Pristatyti istorinių interjerų puošybos elementų duomenų bazės sukūrimo svarbą ir jos 
panaudojimo galimybes studentų edukacijos procese. 

Reikšminiai žodžiai: dizainas, duomenų bazė, edukacija, istoriniai interjerai, Kauno kolegija. 
 

Tyrimo metodai. Atvejų analizė, kokybinis tyrimas. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Tyrinėjant lietuviškų interjerų ir baldų istoriją susiduriama su pavyzdžių stoka. Tai 
nereiškia, kad mūsų dizaino paveldas yra skurdus, tačiau objektų paieška, tai daug laiko ir pastangų reikalaujantis 
darbas skirtingose institucijose, jų fonduose, kuriuose rasti tai ko reikia nėra lengva net mokslininkams, nekalbant 
jau apie studentus. Kita problema – nemaža dalis vertingų objektų yra saugoma privačiuose interjeruose, kurie 
studentams dažniausiai visiškai neprieinami.  
Galimas sprendimo būdas – istorinių interjerų puošybos elementų skaitmeninės duomenų bazės sukūrimas, kurios 
Lietuvoje iki šiol nėra. Vienintelis aktualus internetinis šaltinis - Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema 
(LIMIS), joje valstybiniai muziejai pristato savo saugomus eksponatus, tarp kurių ir interjerų puošybos objektai. 
Visgi ši duomenų bazė itin plačios apimties, todėl yra paini, eksponatai dažniausiai nėra plačiau aprašyti arba jiems 
trūksta fotografijų.  
Todėl yra poreikis sukurti atskirą skaitmeninę, tik interjerų duomenų bazę, kuri turėtų aiškią sistemą, būtų gausiai 
iliustruota ne tik fotofiksacijomis, bet ir pagal galimybes ikonografine ar kita archyvine medžiaga bei su išsamiais 
objekto stilistiką bei istoriją pristatančiais menotyriniais aprašais. Pirmas žingsnis tokios duomenų bazės sukūrimo 
link jau žengtas Kauno kolegijos Menų akademijos Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų 
programos studento Luko Rakausko ir mano, kaip jo vadovės, įgyvendinamame studentų praktikos projekte „XX 
a. tarpukario Kauno interjerų puošyba. Autentiškų elementų duomenų bazė ir atrinkto objekto restauravimo 
analizė“, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Taigi vienas iš šio projekto uždavinių yra aplankyti Kauno 
interjerus, kuriuose yra autentiškų baldų, šviestuvų, sienų, lubų dekoro ir kitų interjerų puošybos elementų, juos 
foto fiksuoti, sukurti jiems aprašus ir iš jų sukurti istorinių interjerų duomenų bazės pradžią.  

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Kauno kolegijoje kuriama interjerų duomenų baze bus galima 
naudotis, visų pirma, Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studentams, kaip papildoma, savarankiško 
mokymosi medžiaga. Ji turėtų jiems itin praversti ieškant restauruojamų objektų analogų, nes būtent su  XX a. I 
pusės dizainu studentai itin dažnai susiduria praktiškai, restauracijų metu. Visgi plėtojat šią duomenų bazę ir 
perkeliant ją į virtualią erdvę, tokia duomenų bazė galėtų tapti naudinga ir kitų specialybių studentams, jų 
moksliniams tyrimams ar  būsimiesiems dizaineriams, kuriems istorinių interjerų puošybos pavyzdžiai galėtų tapti 
įkvėpimo šaltiniu. 
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Research purpose. Recently, more and more guidance for designers/planners on designing a new sustainable 
object and the requirements for its production-life-recycling cycle, on the circular economy, etc., has been 
emerging. However, even the designers specialising in this trend tend to misinterpret "sustainable" design. They 
create unique (unique by definition does not comply with the eco-design ideology) eco-objects that do not meet 
the requirements of the "from design to disposal" cycle as a whole; combine construction materials incorrectly;  
create an object that does not meet the requirements of sustainable design. 
There is a lack of illustrated educational examples in Lithuanian or foreign publications on creating the proper 
sustainable design object. There are no publications that describe construction and material compatibility features. 
This study aims to analyse interior design characteristics, eco-objects' structural compounds and materials, and 
their combinations using eco-object design methodologies. The study also aims to analyse documents and 
scientific literature on the design of eco-objects,  create examples of different types of interior eco-object structures 
based on the research, and provide a set of descriptive and visual material for the eco-design study. 

Keywords: eco-object construction, eco-object design methodology, eco-object materials, interior eco-objects. 

 

Research Methodology. Analysed scientific literature and documents (standards and technical requirements), 
conducted empirical research (preparation of drawings and schemes, technical calculations, visualisations).  

Results / Findings. In the research framework, under the action programme 09.3.3-LMT-K-712 "Development of 
Scientific Competences of Scientists, other Researchers and Students through Practical Research Activities" the 
project "Studio of Interior Eco-object Design: Features and Combinations of Structural Compounds and Materials" 
was developed. A student of the Design study program was involved in the project activities. The project deals 
with the problem of qualification of young researchers related to the incorrect design of ecological interior design 
objects, insufficient knowledge and skills to design meeting sustainable design methodologies, requirements and 
principles. 
A study has been prepared after analysing the latest methodologies for designing eco-objects, their requirements, 
and compliance with EU standards. The study provides an investment in solutions for public well-being and 
environmental sustainability,  illustrated visualisations of examples of interior design eco-objects designed for 
industrial production, structural compound drawings, diagrams and technical descriptions and references to the 
relevant requirements.  

Originality / Practical implications. The results of the study are relevant in both national and international 
contexts. A study has been prepared as a methodological tool suitable for studying designers. The tool will help 
create sustainable interior design objects suitable for industrial production that meet the requirements. It is an 
investment in solutions for public well-being and environmental sustainability. 
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Research purpose. Analyze the impact of the pandemic on the presentations of fashion designers. Also present

what are the possible alternatives and solutions for the presentations of fashion designers.

Keywords: creators, culture, fashion, fashion design, presentation of fashion collection

Research Methodology. A case study research method was used to study the presentations of fashion designers.

The study uses an observational method for content analysis.

Results / Findings.  The impact of the pandemic on the presentations of fashion designers in Lithuania and

abroad has been analyzed. Introduced to non-traditional fashion presentation models. It has been concluded that

Lithuanian developers are in no hurry to look for alternatives, rather waiting for them to get on the old track. The

research was based on primary sources and personal experience, self-analysis.

Originality /  Practical  implications.  The study touches on a  topic  relevant  to  today’s  context  for  fashion

designers to encourage the search for alternatives to creative presentations.





https://adle.kaunokolegija.lt/Naujos_perspektyvos/

KAUNO KOLEGIJOS MENŲ IR UGDYMO 
FAKULTETO MENŲ AKADEMIJOS
DĖSTYTOJŲ IR ABSOLVENTŲ PARODA 
„NAUJOS PERSPEKTYVOS“

Parodoje  dalyvauja /  Participants  of  the exhibition:  Alydas  Jonaitis,  Arvydas Martinaitis,  Birutė  Šležienė,

Dalius  Razauskas,  Gintarė  Jarašienė,  Ieva  Paltanavičiūtė,  Kęstutis  Lekeckas,  Kęstutis  Vaikšnoras,  Laura

Slavinskaitė,  Lolita  Grabauskienė,  Ričardas  Peleckas,  Sigita  Grabliauskaitė,  Sigutė  Bronickienė,  Valda

Verikaitė, Viktorija Anskaitienė, Vilma Gydaitė

    

Kiekvienais  metais  tarptautinės  Kauno  kolegijos  Menų  ir  ugdymo  fakulteto  (KK  MUF)  organizuojamos

konferencijos „Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos” (ADLE) metu atidaroma

menininkų kūrinių ekspozicija suteikia galimybę pažvelgti į fakulteto dėstytojų, absolventų darbus. Šių metų

nuotolinę ADLE konferenciją lydinčioje virtualioje parodoje „Naujos perspektyvos“ kūrėjai įtraukia žiūrovą į

pamąstymus  apie  praeitį  ir  dabartį,  supančią  realybę  ir  jos  patyrimą,  nuolatinę  kaitą,  balanso  paieškas  ir

vaizduotės galią.

“NEW PERSPECTIVES” – AN EXHIBITION OF LECTURES AND GRADUATES OF THE 

FACULTY OF ARTS AND EDUCATION

Every year, the exhibition “New Perspectives”, which accompanies the international conference “Art, Design,

Languages and Education: Innovations in Theory and Practice” organized by the Faculty of Arts and Education

of Kaunas University of Applied Sciences, provides an opportunity to look at artworks of the Faculty lecturers

and graduates. This year, the artists engage the viewer to think over the past and present, the surrounding reality

and its experience, constant change, the search for balance, and the power of the imagination in the virtual

exhibition. In their paintings, photographs, graphics, digital graphics, works of glass,  video art, fashion works

and installation, the lecturers and graduates encourage the viewer to look for a different angle, discover new

perspectives in their surroundings.

Parodos nuoroda / Exhibition Link:

78 79

https://adle.kaunokolegija.lt/Naujos_perspektyvos/



