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#intro

 Dažnai darbe, namuose ar kitur girdime žodį skaitmenizacija. Mūsų gyvenimas 
tampa vis labiau ir labiau skaitmenizuotas. Didžiąją dalį savo sprendimų – kaip ir kur 
nuvažiuoti, nusipirkti, užsisakyti skrydžio bilietus tarptautinei jaunų žmonių grupei vyk-
ti į jaunimo mainus ir panašiai – priimame pasitelkdami skaitmeninius įrankius. Skait-
menizacija – jau integrali mūsų gyvenimo dalis. Tai žingsnis po žingsnio iš esmės keičia 
viską – kartais net ir patys nepastebime, kaip šie pokyčiai vyksta. Kadangi jaunų žmonių 
poreikiai nuolat kinta, norėdami suprasti, kuo gyvena jauni žmonės, jaunimo darbuoto-
jai (JD) susiduria su iššūkiu –  gebėti nuolat sekti informaciją ir domėtis tuo, kas vyksta 
virtualioje erdvėje. Tačiau kyla klausimų: kiek jaunimo darbuotojai turėtų įsitraukti į 
virtualią erdvę? Kiek jie turi išmanyti tai, kas vyksta virtualioje erdvėje, kad galėtų kurti 
kuo artimesnį santykį jaunuoliais? Ar to jaunimo darbuotojams išvis reikia? Atviri jauni-
mo centrai ir erdvės nuo kitų darbo su jaunimu formų dažniausiai skiriasi tuo, kad AJC/
AJE jaunuoliai ateina ten, kur galioja  jaunimo darbuotojų sukurtos taisyklės. Tad kai 
jaunimo darbuotojai domisi virtualia erdve – tuo, kuo gyvena jauni žmonės, – jie natūra-
liai pakliūva į jaunų žmonių gyvenimo taisykles. Mes esame jų gyvenime, jų poreikius 
atitinkančioje erdvėje, kuri yra jiems saugi ir svarbi. Neveltui šioje interaktyvioje erdvėje 
stengsimės padėti jums labiau suprasti skaitmenizacijos ypatumus ir sudaryti erdvę 
reikiamus atsakymus apie skaitmeninio darbo su jaunimu svarbą gauti. 

‘‘ Skaitmenizacija – 
jau integrali mūsų 
gyvenimo dalis.’’



#digitalyouthwork #digitalsociety #digitalhistory

 Kiekviena epocha turi savitą socialinį reiškinį. Šiomis dienomis sparčią plėtrą 
patiria įvairios struktūros, tokios kaip ekonomika, politika, švietimas, socialinė politika, 
medicina. Ir vien dėl to, kad skaitmeninės technologijos (toliau – ST) restruktūrizuoja jų 
veikimo principus. Čia svarbus ir informacijos vaidmuo, kuris turi gairę, kad „<...> poin-
dustrinė visuomenė yra informacinė visuomenė <...>“ (Bell 1973, p. 467). Tad atsiranda 
ir nauji poreikiai, kuriuos formuoja sociokultūriniai reiškiniai. Į pagalbą pasitelkę ma-
sines medijas, jie kuria didesnį paslaugų kiekį. Danielis Bellas, postindustrializmo tyrė-
jas, įžvelgia ir pateikia vyraujančios galios raidą skirtingose epochose. Ikiindustrializme 
svarbiausia jėga buvo raumenys. Vėliau tai kito į priklausymą nuo mašininės gamybos 
industrializmo laikotarpiu. O šiomis dienomis poindustrinės visuomenės esminė varo-
moji jėga tampa informacija (Webster 2006, p. 46). Mūsų kasdienybėje galime matyti, 
kaip jaunuoliai vieni apie kitus įnirtingai kaupia informaciją, remdamiesi tuo, kas skel-
biama socialiniuose tinkluose – „vienas buvo ten, kitas kitur, sakė tą ir aną“. Tokie jaunų 
žmonių informacijos kaupimo principai reikalauja imlumo, nes socialiniuose tinkluose 
dalinamasi labai daug skirtingos – tiek asmeninės, tiek kitokio pobūdžio – informacijos. 
 
 O atsiveriančios naujos skaitmenizuotų paslaugų galimybės sukuria pojūtį, kad 
mūsų gyvenimas taps lengvesnis, jei tik pasirinksime įmonių siūlomus produktus: 
išmaniuosius telefonus, mobiliąsias aplikacijas, kurios gali daug funkcijų atlikti už mus, 
judesiui jautrius įrenginius mūsų namuose, nuolat veikiančias stebėjimo kameras ir 
panašiai. Besivystančios informacijos visuomenės nariai tarpusavyje konkuruoja dėl 
poreikio turėti tai, kas lengvina jų gyvenimą – išmaniuosius įrenginius. Jauni žmonės 
yra imlūs naujovėms ir pokyčiams, todėl informacijos visuomenėje jie tampa pagrind-
iniais skaitmeninių technologijų subjektais. Už viso to slypi subtiliai jauniems žmonėms 
konstruojamas poreikis itin dažnai naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Jau nuo 
pradinių klasių vaiko tėvai susiduria su mažojo poreikiu turėti naujausią telefoną, nes 
tai prieš kitus klasės draugus parodo tam tikrą poziciją – tampi tarsi labiau vertinamas. 
Juk jauni žmonės niekada nepatiria patyčių dėl to, kad jie turi naujausią telefoną, ar ne? 
Patyčios patiriamos, kai esi kažkuo neva už kitus prastesnis. Šiuo atveju, jauno žmogaus 
„lygis“ chebroje nustatomas pagal tai, ar jis turi inovatyvių skaitmeninių technologijų ir 
ar geba jas valdyti. 



 Remiantis Manueliu Castellsu (2005), istorinė technologijų raida pasižymi es-
minėmis raiškomis – revoliucijomis. Kiekviena skirtinga pramonės revoliucija turėjo 
savo esminį lūžį. Sparčiausi pokyčiai prasidėjo tada, kai buvo išrastas garo variklis XVIII a. 
– jis tapo antrosios pramonės revoliucijos simboliu. Skirtingi tyrinėtojai – tiek marksistai, 
tiek kitų pažiūrų –  sutinka, kad po Antrojo pasaulinio karo, šalyse įvykus transformacijai, 
pradėjo kurtis naujo pobūdžio visuomenės. Mokslinėje informacijoje ji apibrėžiama ir 
įvardijama įvairiai – kaip poindustrinė arba informacijos visuomenė, korporacinis kapi-
talizmas ar vartotojų visuomenė (Jameson, 2002). Po pramonės revoliucijos susiklosči-
usi istorinė raida tapo inertiška – sekė vienas už kitą vis tobulesni atradimai. Greitėjanti 
madų, stiliaus, paslaugų, gamybos kaita, galiausiai – tuomet dar neregėtos reklamos. 
Žiniasklaida, televizija, greitkelių tinklų plėtra, automobiliai – lūžio taško kertiniai įrody-
mai. Esminis pokytis įvyko po to, kai 1971 metais   „<...> Intel inžinierius Tedas Hoffas […] 
išrado mikroprocesorių – kompiuterį lusto pagrindu.“ (Castells 2005, p. 52). Vėliau vis 
didėjanti mikroschemų galia, galiausiai – ir interneto atsiradimas, sukūrė patogią erdvę 
žmonėms dalintis informacija, su kitais asmenimis tinkle kurti virtualius ryšius iš bet 
kurios pasaulio vietos. Kertinė skirtumų trajektorija siejama su interneto galimybėmis 
– beribė ir neribojama prieiga prie žinių, galimybė jas kaupti virtualioje erdvėje, o kartu 
tuo dalintis ir saugoti (Kalpokas 2018, p. 64–65).

 Norint telematiką suprasti konkrečiau, svarbu aptarti jos sudedamąsias dalis: 
skaitmenines technologijas ir telekomunikaciją. 

 Šiais laikais skaitmeninės technologijos yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis: 
išmanieji telefonai (angl. smartphone), televizoriai, kompiuteriai, išmanūs robotai siur-
bliai ir kt. Telekomunikaciją[1] sudaro skaitmeninės technologijos, tačiau šios sąvokos 
esmė –  (tele + komunikacija) – keitimasis informacija nuotolinio ryšio priemonėmis. 
Vadinasi, kiekvienas jaunas žmogus, paniręs į skaitmeninių technologijų naudojimą, 
neišvengiamai susiduria su telematikos poveikio fenomenu. Kadangi technologijoms 
„būdingas polinkis plisti – t. y., skverbtis į visas žmogaus veiklos sritis ne kokiu nors eg-
zogeniniu veiksniu, o lyg siūlais, iš kurių yra nuausta toji veikla. Kitaip tariant, jos ne tik 
duoda pradžią naujiems produktams kurti, bet ir yra procesas.“ (Castells 2006, p. 42). Tai 
leidžia daryti prielaidą, kad procesas įsiskverbia į jauno žmogaus asmenybės formavi-
mosi raidą. Skaitmeninės technologijos tampa išoriniu faktoriumi, kuris neatsiejamai 
veikia kiekvieną jauną individą.



Jaunas žmogus ir 
skaitmeninis identitetas. 
Santykio kismas

#digitalidentity

  Erikas Eriksonas savo teoriją apie žmogaus tapatumo raidą aiškina remdamasis 
psichosocialine žmogaus raidos teorija. Anot jo, visas paauglystės laikotarpis, kai jau-
na asmenybė formuoja savo savivoką, kuria savo esybę „apibūdinamas kaip tapatumo 
arba vaidmenų sumaišties periodas“ (Žukauskienė 2012, p. 528). Tiek Eriksonas, tiek 
Zigmundas Froidas žmogaus tapatumo raidos pradžią skaičiuoja nuo kūdikystės – tik 
paauglystės laikotarpis yra pats intensyviausias. Pasak Eriksono, „paauglystės stadi-
ja apima 13–19 metus“ (Žalys 2013, p. 96). Tai jautrus ir specifinis „periodas, kurio metu 
individas turi pasiekti asmeninio tapatumo jausmą ir išvengti vaidmenų difuzijos bei 
tapatumo sumaišties“ (Žukauskienė 2012, p. 528 – Erikson, 1950, 1959). Eriksono teorijoje 
tapatumo raida skiriasi tuo, kad individo tapatumo formavimasis vyksta visą gyvenimą. 
Jis išryškina, kad socialinės aplinkos sąlygos yra itin svarbus faktorius, darantis poveikį 
savęs kūrimui. Todėl tapatumo kūrimosi procese aktuali tampa socializacija – „vaikystė-
je prasidedantis procesas: išmokdamas visuomenės normų, dėsnių ir gyvenimo būdo, 
asmuo tampa visuomenės nariu. Didžiausią poveikį socializacijos procesui daro šei-
ma, mokykla, bendraamžiai, darbas, religija ir visuomenės komunikacijos priemonės“. 
(Kvieskienė, 2005: 8–9 p). Paauglys perima aplinkoje vyraujančias normas – tai jį formu-
oja. Tuo laikotarpiu paaugliai siekia kurti savąjį „Aš“ vaizdą ir jį pozicionuoti taip, kad 
gautų pripažinimą ar pritarimą iš kitų visuomenės narių. Informacijos visuomenėje 
savojo „Aš“ pripažinimą individai gali gauti ir naudodami telematikos įrankius – ypač 
pasitelkdami socialinius tinklus ir ten kurdami savo profilius. Taip prasideda pirmieji 
skaitmeninio identiteto kūrimo žingsniai. 

 Castellsas savo moksliniuose tyrimuose aiškiai skiria vaidmens ir tapatumo sam-
pratas. Savo kasdieninėje praktikoje dažnai susiduriame su tuo, kad tiek žmogaus 
elgesio modeliai, veiksmai, tiek požiūriai yra viena ir ta pati identiteto sampratos dalis. 
Tačiau Castellsas pabrėžia, kad „tapatumą reikia skirti nuo to, ką sociologai tradiciškai 
vadina vaidmenimis ar vaidmenų rinkiniais (angl. role-sets).“ (Castells 2006, p. 23). 



– Santykio kismas

 Susiduriame su vaidmenų ir tapatumo sampratų sankirtomis. Vaidmuo yra funk-
cija, tapatumas – prasmė. Funkcija – pavienės operacijos atlikimas. Tad jei jauni žmonės, 
norėdami atlikti įvairias funkcijas, naudojasi skaitmenines technologijas, jų identitetas 
persipina su funkcionalumu – techniniais principais ir siekiu kurti save virtualioje erd-
vėje. Atitinkdami erdvėlaikį ir jame esančius veiksmingiausius įrankius, jie gali pasiekti 
tapatumo pripažinimą. Tapatumas transformuojasi indiferentiškai, prasmės suvokimo 
skaitmenizacijos lauke link.

 Anot jo, savivoka, kas tu ir koks esi, atsiremia į socialinių vaidmenų išsigrynin-
imą. Individas įprasmina save per vaidmens internalizavimą. Tapatumo samprata pati 
savaime yra daug ilgalaikiškesnė – priešingai nei vaidmens. Tapatumas nėra intensyviai 
kintantis subjekto vidinis procesas. Ne veltui pirmiausia, pažvelgus į tapatumo sam-
pratą, suvokiama, kad tapatumas suteikia žmonėms prasmę. Žvelgiant individualiai, 
žmogus, suvokdamas savo tapatumą, gali jaustis visavertis sociumo narys. Socialinių 
agentų tapatumas yra tarsi socialinio konstravimo procesas, kuriame susipina kultūrin-
iai požymiai, asmeninės patirtys ir atradimai. Dažnai savo darbą ar virtualų socialinio 
tinklo profilį prilyginame savo tapatumui. Castellsas išryškina, kad „tapatumai organi-
zuoja prasmę, o vaidmenys – funkcijas“ (Castells  2006, p. 23). Tapatumas – tvaresnis ir 
ilgalaikiškesnis nei vaidmuo, nes jį žmonės keičia dažnai – priešingai nei tapatumą. Su-
prantama, kad konstruojamas tapatumas turi turėti aiškią veiksmų seką, kurių pagalba 
paaugliai gali pasiekti norimą rezultatą. Individai, socialinės grupės ar visuomenės, 
keisdamos savo prasmes – tapatumus – remiasi savo kultūra, laiku, erdve, finansine 
padėtimi, vyraujančia politine santvarka ir telematikos įrankiais.

 Kiekviename laikotarpyje visuomenės nariai natūraliai patys savaime formuo-
ja santykių taisykles ar normas. Remiantis psichologijos teorijomis, jaunimo darbuo-
tojams, turbūt, nėra paslaptis, kad mes pirmiausiai kopijuojame savo tėvų elgesio 
modelius. Todėl žmogaus santykio modelis yra itin skirtingas, o nuo ankstyvųjų metų 
vykstant sparčiai skaitmeninių technologijų integracijai į mūsų gyvenimą, santykio 
struktūra patiria nuolatinį kismą. Socialiniai tinklai destabilizuoja visuomenę, nes jie 
suardo tikrovę. Visuomenei reikia laiko ir erdvės apmąstyti įvairiausius kylančius klausi-
mus. Savo ruožtu socialiniai tinklai skatina mus reaguoti, o ne mąstyti. O visuomenėje 
formuojant ryšius tarp skirtingų kartų, būtinas bendras realybės suvokimo vaizdas. 



‘‘ – Palikau jauną žmogų 
susirašinėjimo platformoje 
„ant seen“ – ji (-s) gali įsižeisti, 
nes ją (-į) ignoruoji.’’



 Turint omenyje, kad jaunimo darbuotojai nuolat yra santykyje, – juk, iš esmės, 
visas youthworkas yra apie tai – svarbu suprasti santykių kismą. Esant skaitmeninių 
technologijų plėtrai, jaunas žmogus, rūpindamasis savo skaitmeniniu identitetu, labiau 
atkreipia dėmesį į virtualioje erdvėje vyraujančias taisykles nei suaugusieji. Didžioji dalis 
jaunų žmonių reiškiamas emocijas, pokalbius virtualioje erdvėje neišvengiamai vertina 
taip pat, kaip realybėje – tiesiogiai. Nors paradoksaliai ir kuriamas kiek skirtingas iden-
titetas, elgesio modeliai yra tokie patys, kaip bendraujant akis į akį (angl. face-to-face). 
Todėl dalijamės keletu ryškių pastebėjimų iš praktikos, į kuriuos kartais neatkreipiame 
dėmesio ir nesureikšminame.

– Tėvų vaidmuo;

– Bendraamžių vaidmuo;

– Skaitmeninių technologijų vaidmuo.

 Todėl mes, kasdien dirbantys su jaunais žmonėmis, norime pasidalinti esminėmis 
įžvalgomis iš praktinių pavyzdžių, nes matome prasmę į tai atkreipti ir jūsų dėmesį. 
Jaunų žmonių santykio kismą sudaro keli esminiai komponentai: 

	 –	Palikau	jauną	žmogų	susirašinėjimo	platformoje	„ant	seen“	–	ji	(-s)	gali	
įsižeisti,	nes	ją	(-į)	ignoruoji.	

	 –	Rašydama	žinutę,	padėjau	tašką	gale	–	ji	(-s)	gali	įsižeisti,	nes	tai	atrodo	kaip	
pasyvios	agresijos	(angl.	passive	aggressive)	išraiška.	Čia	gal	reikia	kiek	detalesnio	
paaiškinimo.	Taškas	suteikia	pabaigos,	užtvirtinimo,	griežtumo	ir	šaltų	emocijų	po-
jūtį.	Todėl	pasitaiko,	kad	jauni	žmonės	tai	traktuoja	kaip	pykčio	išraišką.

	 –	Jei	gavote	garso	žinutę	(angl.	voice	message)	nuo	jaunuolių	ir	negalite	jos	
paklausyti,	nes	reikia	ieškoti	ausinių,	tačiau	jau	padarėte	seen,	vertėtų	žmogiškai	
informuoti	apie	esamą	situaciją.	Arba	jei	matote,	kad	negalite	perklausyti	–	ne-
peržiūrėkite	žinutės.

	 –	Reakcijos	į	jaunuolių	įkeltas	nuotraukas	love,	care,	like	ir	t.t.	Jei	jūs	nesate	
linkę	reaguoti	į	jų	nuotraukas	ar	kitą	keliamą	informaciją	socialiniuose	tinkluose,	
vertėtų	šia	pozicija	pasidalinti	su	jais,	nes	tai,	tikėtina,	jie	irgi	gali	interpretuoti	kaip	
ignoravimą,	susidomėjimo	ar	palaikymo	stoką.



– Išmokti nekūrybiškumo

Kūrybingumas, 
kaip kompetencija

#creativity

– Kūrybingumas ar kūrybiškumas?

– Truputis praeities

– Metapažinimas

– Kaip kurti?

– Kas yra kūrybingas žmogus?

– Suprasti savo poreikius

– Juk taip nebūna!

– Kieno stoka?

– Įkvėpimo mistika



– Kūrybingumas ar kūrybiškumas?

 Turbūt ne vienas esame susidūrę su „kūrybiškumo“ ir „kūrybingumo“ sąvokomis, 
manydami, kad tai – paprasčiausi sinonimai. Šių žodžių painiojimas ir klaidinga var-
tosena neretai kiša koją tekstuose, dialoguose, pokalbiuose ir įneša savotiško pasime-
timo – kuo gi jie skiriasi? Tad tam, kad pradėtume kalbėti apie kūrybingumą iš esmės, 
pradžioje verta išsiaiškinti esminius šių dviejų sąvokų skirtumus.

 Kūrybingumas yra labiau vertinamas kaip kompetencija. Lietuvių kalbos ypatu-
mai leidžia daryti prielaidą, kad tai – lyg tam tikras sugebėjimas, o dar tiksliau – kompe-
tencija, susiliejanti į žinių ir turimų įgūdžių bagažą. Tai – gana plati sąvoka, į kurią telpa 
mūsų vaizduotė, gebėjimas panaudoti turimą informaciją ir tas pats kūrybiškumas. 
Anot Viktorijos Daujotytės, „kūrybingas“ priesaga -ing rodo kūrybos galių turėjimą (kiti 
pavyzdžiai – „išmintingas“, „laimingas“, „turtingas“ ir t. t.). 
 
 Tuo tarpu kūrybiškumas arba žodis „kūrybiškas“ apibūdina gebėjimus, labi-
au orientuotus į veiksmą – vaizduotės įgalinimą (aktyvios vaizduotės procesai) per 
problemų sprendimų paiešką, pastabumą, netikėtumų atradimą, informacijos sąsajų 
kūrimą. Kitaip tariant – tai yra sąvoka apie procesą ir atvejus (pavyzdžiui, kūrybiškas 
sprendimas). 
 
 Atskyrus šiuos žodžius, galime atpažinti, kaip vienas ar kitas apibūdinimas 
labiau tinka kasdienybėje: atpažindami kūrybiškumą aplinkoje, kitų žmonių 
sprendimuose, patys ieškodami netikėtų sprendimų įvairiose situacijose, ugdome
kūrybingumo kompetenciją.



– Truputis praeities

 Taigi dabar, kai išsiaiškinome šių dviejų svarbių sąvokų skirtumus, galime pradėti 
kalbėti apie tai, kaip XXI amžiuje atsidūrėme tokioje situacijoje, kurioje kūrybingumas 
kaip kompetencija nėra iki galo vertinama. Kyla klausimų ir dėl kitų situacijų: kodėl 
kūrybingumas vis dar daug kam siejasi tik su menu? Kodėl vyrauja požiūris, kad kūry-
bai reikia turėti įgimtą talentą arba specifinių sugebėjimų?  Tam, kad geriau supras-
tume šių priežasčių šaknis, peržvelkime kelis istorijos etapus.

 Iš kur kilo mitas apie talento sąsajos reikšmingumą su kūrybingumu, nėra sunku 
atsakyti. Įtakingiausias talento apibrėžimas atsirado Imanuelio Kanto veikale „Spren-
dimo galios kritika“. Šiame kūrinyje talentas vadinimas protiniais gabumais, kurie yra 
būtini kuriant vaizduojamąjį meną – jam, beje, labai būdingas originalumas. Šis Kanto 
teiginys suformavo tokį stereotipą, kuris vis dar gajus ir šiandien. 

 Ilgą laiką – iki maždaug XVIII a. – vyravo nuostata, kad kūrybiškumas nėra geb-
ėjimas, taikytinas paprastam žmogui. Kūrybos sąvoka tuo metu priklausė dievams 
– esą kūryba galėjo vykti tik nuo nulio ir iš nieko. Visa kita, kaip minėjo ir lenkų poetas 
Motiejus Kazimieras Sarbievijus, tik jau esamos informacijos performavimas iš aplinkui 
esančios materijos. Sarbievijus buvo viena svarbiausių figūrų kūrybiškumo sąvokos 
evoliucijoje. Nors kūriniuose jis vis dar pritarė senosioms nuostatoms, savo darbuose 
kūrybiškumą jis įvardijo kaip poezijos privilegiją. Ilgainiui, vykstant sąvokos kismui, 
kūrybiškumas imtas sieti su vaizduote (Joseph Addison), gebėjimu naudoti turimas 
žinias ir materiją, po truputį keliaujant suvokimo, jog iš tiesų tai yra vienas iš lavinamųjų 
žmogiškųjų sugebėjimų, link. 

 Šiandien būdinga kūrybiškumo samprata, siejama jau ne tik su vaizduojamaisiais 
menais, bet ir mokslu, inovacijomis, problemų sprendimu, susiformavo pirmojoje 
XX a. pusėje. 

‘‘ –  Kodėl kūrybingumas 
vis dar daug kam siejasi tik 
su menu?’’



 Tačiau yra dar vienas svarbus niuansas – pasaulis sąvokas skirtingais laikotarpiais 
apibrėžė įvairiai, o štai Lietuva ilgą laiką priklausė Sovietų Sąjungai, kuri reglamentavo 
ir kūrybiškumo sąvoką. Tad kūrybiškumas iki nepriklausomybės atgavimo turėjo savus 
reikalavimus ir rėmus, į kuriuos turėjo tilpti visi. Atsižvelgiant į visą situaciją, laiko pers-
pektyvą ir sąvokos kismus, Lietuvoje kūrybiškumas – kaip laisvo, originalaus, kitoniško ir 
lipančio iš rėmų mąstymo apibrėžimas pradėjo formuotis ganėtinai neseniai.

 Tad čia galima daryti išvadą – technologijų ir inovacijų tobulėjimui įgaunant vis 
didesnį pagreitį, keičiantis aplinkai ir gyvenimo būdui, žmogus pats ne visada spėja 
keistis.  Šiandien vis dar gajūs stereotipai, neteisingai formuojantys būsimos, dar tik 
augančios kartos suvokimą ir trukdantys pasiekti savo aukščiausią kūrybinį potencialą, 
kurį turime kiekvienas. 

 

 Turbūt dabar jau nesunku atsakyti į klausimą, kodėl kartais atrodo, kad nesame ir 
negalime būti kūrybingi: 

 NASA atliktas tyrimas, kuriame mokslininkai pasitelkė kūrybinio potencialo testą 
(imtis – 1600 tiriamųjų), parodė, jog 98 procentai 4 ir 5 metų vaikų turi genialų kūrybiš-
kumą. Po penkerių metų atliktas tyrimas parodė, jog tik 30 procentų tiriamųjų surinko 
tą patį taškų kiekį kaip ir anksčiau. Dar po penkerių metų iš visos grupės liko tik 12 pro-
centų. Kai tas pats testas buvo atliktas suaugusiųjų grupei, tik 2 procentų pasiekė geni-
alaus kūrėjo lygį.

– Išmokti nekūrybiškumo

Aplink	mus	vis	dar	yra	nemažai	ugdytojų,	užaugintų	senojoje	
sistemoje.	Tampa	sunku	tos	sistemos	bruožų	neperduoti	kitiems.	

Technologijos	sparčiai	juda	į	priekį.	Anksčiau	mums	reikėjo	įsi-
minti	ir	prisiminti	daug	informacijos	–	dabar	visa	tai	už	mus	daro	
išmanieji	įrenginiai.	Savo	ruožtu	mokykla	smarkiai	atsilieka.	Joje	
vis	dar	galioja	senieji	reikalavimai	–	yra	daug	taisyklių,	mažai	
laisvės	saviraiškai,	kartu	ir	tikro	kūrybingumo	ugdymui.

1.

2.



 Pasirodo, kad visi iš pradžių esame kūrybingi – kažkas tą kūrybingumą vėliau 
nuslopina. Atsižvelgiant į NASA tyrimo amžių, labiausiai jis pradeda kristi tada, kai vaikai 
ateina į mokyklą. Tad viską apibendrinti galima vienu sakiniu: mes nesame nekūrybingi 
– mes išmokstame tokiais būti.

 Čia labai stipriai atsiskleidžia neformaliojo ugdymo svarba – jaunimo darbuotojai 
tampa stereotipų laužytojais, įkvėpėjais, kurie trina anksčiau nustatytas ribas kūryboje 
ir atveria jaunimui platų pasirinkimų ir galimybių lauką. Patys lavindami ir skatinda-
mi savo kūrybingumą rodome jauniems žmonėms, kaip auginti vidinę laisvę ir naujus 
įpročius, kurie padeda atskleisti stiprias, naujas, inovatyvias idėjas.
 

 Dažnai kūrybingumą esame linkę mistifikuoti ar nurašyti jį kaip ypatybę, kuri yra 
būdinga išskirtinai tik ypatingai grupei žmonių. Viskas todėl, kad iki galo nesupran-
tame, kaip tai veikia. Panašiai yra su įkvėpimu.

 Tačiau iš tiesų viskas yra daug paprasčiau nei dažnai esame linkę manyti. 
Įkvėpimą galima paaiškinti labai paprastai: įkvėpti jaučiamės tada, kai atsiranda dir-
giklis iš išorės (vaizdas, garsas, kvapas, tekstūrų lytėjimas ir t. t.). Tai rezonuoja su kita 
– mūsų galvoje jau turima informacija. Kitaip tariant, įkvėpimas nėra mistiškos mūzos, 
apie kurias dažnai skaitome senuose rašytojų, poetų kūriniuose. Tai – kur kas papra-
stesnė sąvoka, sietina su motyvu. 

 Labai dažnai dirgiklio mes neužfiksuojame – tai gali būti, pavyzdžiui, garsinis 
sąskambis ar išvystas vaizdinys. Be abejo, įtakos turi ir mūsų jau atmintyje turima in-
formacija, žinios. Jei esame pakankamai išlavinę vaizduotę, kai kuriais atvejais dirgiklis 
iššaukia jau turimos, ir, tuo metu gautos, informacijos sąsaja.  Nauja užgimusi mintis 
tampa mūsų motyvu veikti. 

 Šiame procese labai svarbu paminėti ir kitą svarbų dalyką – informacijos paiešką. 
Dažnai žinios mums suteikia naują požiūrį, padeda atrasti problemų sprendimus, su-
teikia naujų minčių, kurios irgi tampa mūsų motyvu. Šiandien prie savęs turime ga-
lingus įrenginius, suteikiančius mums prieigą prie begalybės šaltinių, nuorodų, filmų, 
knygų – per kelias minutes galime gauti bet kokią informaciją, kuri padės geriau supra-
sti tyrinėjamą situaciją, veiklą, projektą ar kt.

 Informacija, kurios ieškome aplinkoje, knygose, o šiais laikais – dažniausiai inter-
nete, tampa mūsų dirgikliu, užpildančiu tos vienos idėjos trūkumą, nežinią. Tai tampa 
tarsi atrama, pagrindu statomam tiltui ir pateikia būdų, kaip ir nuo ko pradėti savo dar-
bo procesus.
            

 

– Įkvėpimo mistika



 Amerikiečių psichologas John H. Flavell prie kitų mokymosi sferai būdingų api-
brėžimų, įterpia metapažinimo sąvoką. Kas yra metapažinimas? Tai – būdas numaty-
ti, stebėti, kontroliuoti ir vertinti pažinimą. Ši sąvoka reiškia žmogaus sąmoningą 
suvokimą apie tai, ką reikia išmokti ir kokiais būdais šį tikslą pasiekti. Tai skatina 
jauno žmogaus savarankiškumą, gebėjimą pačiam identifikuoti problemas ir jas spręs-
ti. Metapažinimas yra neatsiejamas nuo kūrybingumo kompetencijos ugdymo, kurią 
pasitelkęs asmuo sugeba išsikelti tikslų. O tuo pačiu ir atrasti naujų, originalių, kitoniškų 
sprendimo būdų tikslams pasiekti.

 Pirmiausia, tam, kad išsikėlę tikslą sugebėtume kūrybiškai pažvelgti į įvairias 
idėjas, galimybes, suplanuoti autentišką veiklą, projektą, renginių ciklą, turime gebėti 
atpažinti iššūkius, iškylančias problemas. Identifikavus esamus trūkumus ir spragas, iš 
turimų resursų atsirenkame tai, kas gali mums pagelbėti įveikti iššūkį, iškilusią kliūtį 
ir gauti rezultatą – pasiekti tikslą. Kūryba vyksta viso proceso metu – dažnai to net ne-
pastebime, tačiau tai – tarsi nematomas skėtis, aprėpiantis visas sritis, kuriose dalyvau-
jame.
 Tiesa, svarbu nepamiršti, kad idėjos išpildymo procese kinta ir planas – net įdėjus 
daug pastangų rezultatas gali būti kiek kitoks nei tikėjomės iš pradžių. Stringant kūry-
bos procesams, pasigirsta nusivylimo aidai: kas nors nepavyko, o gal galutinis rezulta-
tas prastas. Dažniausiai tai lemia mūsų pačių požiūris, taip pat – per dideli mūsų pačių 
iškelti lūkesčiai. Į kūrybą reikia žvelgti atvirai – natūralu, kad kai kurie procesai kinta ir 
galutinė stotelė atrodo kitaip. 

 Visiems edukatoriams, ugdytojams dirbantiems su jaunimu, labai svarbu įsisą-
moninti, kad nėra blogos kūrybos – tik kitoks rezultatas. Būtent tokią žinutę jaunimo 
darbuotojai, vesdami užsiėmimus, kartu keliaudami per mentorystės procesus turėtų 
skleisti jaunuoliams.  Toks požiūris padės atverti platesnį savęs ir aplinkos pažinimo 
lauką, skatins tyrinėti savaip, originaliai, kitoniškai, mat per tai atsiskleidžia stiprybės. 

 

            Tad įkvėpimas nėra veiksmas, mintis ar paslaptinga idėja, atsirandanti iš 
niekur. Dažniausiai įkvėpimą reikia prisišaukti patiems – ieškoti mėgstamų kūrėjų, 
jau egzistuojančių projektų, stebėti smulkiausias detales, tyrinėti aplinką ir visą 
lauką, kuriame ketinate kurti. Kartais tam, kad jaustumėmės įkvėpti, užtenka susitikti 
su kitais žmonėmis arba paprasčiausiai išeiti pasivaikščioti, pabūti renginyje, veiklo-
je – šioje vietoje kiekvienas pats turime atrasti mums geriausiai veikiantį būdą. Kartais 
užtenka įsivelti į komandinį procesą jaunimo erdvėje ar centre su jame besilankančiais 
jaunuoliais – tai taip pat gali virsti įkvepiančia veikla, kuri motyvuoja veikti, keisti, kurti. 

 Esame nuolatinėse dirgiklio paieškose – nuolatiniame, sąmoningame aplinkos, 
žmonių ir jų minčių stebėjime. Tik pasigavę dirgiklį padėsime sau atrasti minčių jung-
inius ir užmegzti idėjos tinklą, virsiantį į materiją.  

– Metapažinimas



‘‘ - Kas yra metapažinimas? 
Tai – būdas numatyti,
stebėti, kontroliuoti ir 
vertinti pažinimą.’’



– Kaip kurti?

 Labai dažnai žmonės linkę manyti, kad kūrybingi žmonės kuria tiesiog „iš savęs“, 
o kūrybingumas – tai gebėjimas generuoti idėjas neįdedant daug pastangų. Tam, kad 
sugriautume šį mitą, pasigilinkime į tai, kaip visgi vyksta kūrybiniai procesai. 

Kai turime temą ar tikslą, procesams, kūrybos esmę galima atvaizduoti labai paprastai:

 Kūryba – tai jau turimos informacijos apjungimas su gaunama iš išorės – vizualiai, 
garsine išraiška ar kita egzistuojančia forma, iš tam tikrų šaltinių. Tad čia didelės mis-
tikos nėra: išsikeldami tikslą ką nors sukurti, ieškome informacijos mūsų tikslą atspin-
dinčiuose laukuose. Galiausiai apjungiame informaciją mums tinkamiausia forma – čia 
įsiterpia ir iššūkių identifikavimas ir jų sprendimas – ir ją pateikiame auditorijai. 

 Yra autorių, išskyrusių daug skirtingų kūrybos etapų. Pavyzdžiui, Graham Wallas 
(1926) išskyrė keturis kūrybinio proceso etapus: idėjos–problemos tyrimą, informacijos 
apie ją rinkimą, inkubaciją (ji įvardijama kaip „tylusis“ periodas, kai apie problemą nėra 
galvojama aktyviai), tuomet – problemos sprendimo atradimą, sprendimo įvertinimą 
ir įgyvendinimą. 

Informacijos paieška

Turimos informacijos apjungimas 

Pasirinkta forma informacijos perteikimui

Išsikeltas tikslas 



 Kiti kūrybiškumo tyrėjai įvardija dar daugiau kūrybinio proceso etapų – nuo pen-
kių iki dvidešimties. Tarp jų – ir galimų problemos sprendimų įvardijimas, kritinis vertin-
imas, atsirandančios naujos idėjos, tinkamiausio sprendimo varianto atradimas ir pat-
virtinimas. Kūryba – tai labai struktūriškas, etapais suskirstytas procesas, reikalaujantis 
smalsumo, noro gilintis ir ieškoti informacijos, identifikuoti problemas ir jas išspręsti. 
Jaunimo darbuotojų, įstaigos komandoje ar dirbant su jaunuoliais, taip pat galima 
taikyti panašias struktūras. Jei nėra už ko užsikabinti – minties, kuri padėtų pasukti 
kūrybinio kelio link, kartais užtenka įsivesti struktūrą, pritaikyti kelis prieš tai minėtus 
metodus ir galbūt visas procesas ims vystytis daug lengviau.
 

 Kalbant apie populiaresnius teoretikus, būtina paminėti garsų britų mokslininką, 
edukatorių Guy Claxtoną ir jo kūrybingo žmogaus įpročių teoriją.

 Claxtonas išskyrė penkis įpročius, būdingus kūrybingam žmogui: vaizduotę, 
smalsumą, discipliną, atkaklumą ir bendradarbiavimą.

– Kas yra kūrybingas žmogus?

5 kūrybingo žmogaus įpročiai

1. VAIZDUOTĖ
Vaizduotės pagalba apjungiame 
visą sukauptą informaciją ir ją 
transformuojame į tam tikrą, jau 
apčiupamą formą.

2. SMALSUMAS
Tai - drąsa klausti, domėtis, tyrinėti 
ir noras suprasti aplinką, situacijas, 
atvejus ar objektus.

3. BENDRADARBIAVIMAS
Bendradarbiavimas tampa puikia proga efektyviai kurti kartu, pasiskirstant 
atsakomybėmis, apsikeičiant konstruktyviais pastebėjimais, grįžtamuoju ryšiu, 
auginančiais kūrybingumą bei lankstų mąstymą.



	 Panagrinėkime	šiuos	penkis	įpročius	šiek	tiek	plačiau.	

 Vaizduotė ir smalsumas – turbūt labiausiai su kūrybingumu siejami žodžiai. 
Smalsumas padeda mums domėtis, atrasti naujos informacijos, kuri nutiesia kelius į 
naujas idėjas. Tai – drąsa klausti, noras domėtis, tyrinėti ir suprasti aplinką, situacijas, 
atvejus, reiškinius ar objektus. Kartais netgi skepticizmas gali būti traktuojamas kaip 
smalsumo dalis, skatinanti nepamiršti kritinio mąstymo ir kvestionuoti tą informaciją, 
kuri galbūt kitiems yra savaime suprantama.

 Vaizduotės pagalba apjungiame visą sukauptą informaciją ir ją transformuojame 
į tam tikrą, apčiuopiamą formą. Su jos pagalba mes galime žaisti su galimybėmis, ti-
kimybėmis ir, pasikliaudami savo intuicija, sugeneruoti naujų, inovatyvių idėjų. Norint, 
kad vaizduotė veiktų, reikia atvirumo ateities idėjoms.

 Nors kūryba daugeliui asocijuojasi su laisve, šiuose procesuose disciplina yra 
neatsiejamas dalykas. Kūrybiniai projektai reikalauja tokio paties planavimo, laiko, 
užduočių, atsakomybių pasiskirstymo kaip ir visi kiti darbai. Tai – gebėjimas kritiškai 
įvertinti situaciją, procesų eigą ir kelią progreso link.

 Čia prisideda ir atkaklumas. Darbo užbaigimas iki galo ir kilusios minties įgyven-
dinimas reikalauja valios, susitelkimo. Turėdami tikslą baigti tam tikras užduotis, nepa-
siduodame ties sudėtingomis, veikiau atvirkščiai – su atkaklumu atsiranda drąsos įveikti 
iššūkius, o kartu nebijoti nežinomybės ir neapibrėžtumo. 

(G.	Claxton	–	5	kūrybingo	žmogaus	įpročiai)

4. DISCIPLINA
Tai - gebėjimas kritiškai įvertinti 
situaciją, procesų eigą ir eiti 
progreso link.

5. ATKAKLUMAS
Tai - noras nepasiduoti ties sudėtingomis 
užduotimis, veikiau atvirkščiai - drąsa 
pasilikti su iššūkiais ir juos įveikti, nebijoti 
neižinomybės, neapibrėžtumo.



Kūrybiškumas, kaip 
vaizduotės išraiška

#imagination

 Galiausiai šiandien kūrybingumas yra neatsiejamas nuo bendradarbiavimo. Ben-
dradarbiavimas su kitais žmonėmis padeda mums susirinkti atitinkamų minčių, idėjų, 
naudingos informacijos, naujo požiūrio – tai atveria daugiau galimybių kūryboje. Ben-
dradarbiavimas taip pat tampa puikia proga efektyviai kurti kartu, pasiskirstant atsako-
mybėmis, apsikeičiant konstruktyviais pastebėjimais, grįžtamuoju ryšiu, auginančiais 
kūrybingumą ir lankstų mąstymą. 

 Turbūt reikia paminėti ir tai, kad svarbu nebijoti grįžtamojo ryšio ir įsisąmoninti, 
kad konstruktyvi kritika mums padeda tobulėti. Didelė dalis žmonių yra linkę pastebė-
jimus iš aplinkos priimti asmeniškai. Čia svarbu sau priminti, kad pastabos skirtos atlik-
tam darbui, o ne man asmeniškai. Konstruktyvi kritika išsakoma su intencija, kad kuri-
antysis tobulėtų, o ne norint pažeminti ar nuliūdinti.

 Tad kūrybingumas apima daug daugiau įpročių, gebėjimų nei paprastai esame 
linkę įsivaizduoti – tai plati skalė, į kurią telpa idėjų generavimas, mokymasis, iššūkių 
identifikavimas, jų sprendimas, galimybių paieška ir atradimas, bendradarbiavimas, 
planavimas ir daug kitų. Tai – sunkiai į rėmus telpantis apibrėžimas, kartais tampantis ir 
nematomu mūsų palydovu kasdienybėje.



  Praplėtę kūrybingumo sąvoką, jau galime pasigilinti ir į kūrybiškumą kaip 
veiksmą – susitelkti į situacijų pavyzdžius, apžvelgti, ko iš tiesų reikia gebėjimui save 
išreikšti kūrybiškai. Kalba eina ne apie pačias priemones, reikalingas kūrybiško proceso 
metu, o apie vidinius resursus. Prieš pradedant kalbėti apie kūrybiškumą kaip savireal-
izacijos formą, labai svarbu sugrįžti prie bazinių poreikių ir prisiminti Abraomo Maslovo 
piramidę. Kūryba kaip savirealizacijos forma negali vykti, jei nėra patenkinti visi žemiau 
esantys poreikiai:

– Suprasti savo poreikius

SAVIREALIZACIJOS
POREIKIS

SAVIGARBOS IR 
PAGARBOS POREIKIAI

MEILĖS IR EMOCINIŲ RYŠIŲ POREIKIAI
(SOCIALINIAI)

SAUGUMO 
POREIKIAI

FIZIOLOGINIAI POREIKIAI

(A.	Maslow	piramidė)



  Pirmiausiai turime bazinius – fiziologinius poreikius ir saugumą, kuris užtikrina, 
kad aplinkui nėra fizinių ir psichologinių grėsmių, jaučiame aiškumą ir tvarką. Toliau 
seka emocinių ryšių poreikis, kurį patenkina draugai, šeima, žmonės, mums suteiki-
antys emocinį saugumą, priklausymas kokiai nors bendruomenei, kurioje patiriame 
priėmimą. Prieš pat savirealizaciją lieka vienas svarbus laiptelis – savigarbos ir pagar-
bos poreikis. Tai – poreikis būti įvertintam kitų žmonių ir gauti pripažinimą. Kol mūsų 
aplinkoje, kolektyve, grupėje nebus pagarbos, savirealizacija negalės vykti. 

 Pasitaiko situacijų, kai susiformavusioje grupėje – tiek pačių jaunimo darbuotojų, 
tiek jaunuolių – žmonės negali kurti, laisvai išreikšti savęs, savo minčių, idėjų dėl to, kad 
nejaučia emocinio saugumo ir pagarbos iš kitų. Todėl verta savęs paklausti – ar iš tiesų 
laikau save nekūrybišku, o gal tiesiog reikšdamasis šioje grupėje, aplinkoje kolektyve 
jaučiuosi nesaugiai? Savigarba ir pagarba dažnai tampa vienu iš kertinių poreikių, kurių 
iki galo nepatenkiname. Tad labai svarbu nepamiršti šios dalies – nebijoti kelti klausimų 
apie grupėje tvyrančią atmosferą, kalbėtis apie tai, kaip jaučiuosi savo kolektyve, ir už-
tikrinti pagarbą sau ir kitiems. 

 Tik išpildę visus savo žemiau esančius poreikius, galime pereiti prie saviraiškos ir 
savo kūrybiškos pusės išpildymo. 

– Suprasti savo poreikius

IŠBANDYMAS / 
EKSPERIMENTAVIMAS

PATYRIMAS / 
VEIKLA

REFLEKSIJA / 
APMĄSTYMAS

IŠVADŲ 
FOMRULAVIMAS

(D.	A.	Kolb	–	Patirtinio	mokymosi	ratas)



  Apie kūrybą būtų labai sunku kalbėti nepaliečiant efektyvaus darbo ir mokymosi 
procesų. Apie tai vis dar mažai kalbama, tačiau dažnai net nesuprantame, jog kūrybinių 
procesų metu vyksta svarbūs mokymosi procesai.

  Čia įsiterpia daugeliui pažįstamas patirtinis mokymosi ratas pagal Deividą A. Kol-
bą. Nesvarbu, su kokiais darbais susiduriame darbo su jaunimu lauke, daugelis turbūt 
patvirtintų tai, kad kūrybiškumo jame reikia gana dažnai: kuriant projektus, įgyvendi-
nant veiklas, ieškant sprendimų įvairiose situacijose ir t. t. 

  Kaip ir jaunuoliai, mes nuolat susiduriame su patirtimis, esame procesuose, 
reikalaujančiuose kūrybos, o juos išgyvename vieni arba komandoje. Sekantis svarbus 
žingsnis – būtina reflektuoti į tai, kas įvyksta, ir suprasti: kaip jaučiausi, kas ir kaip įvyko, 
ką patirti išoriniai ir vidiniai procesai sako apie mane? Po refleksijos galime apibendrinti 
ir padaryti išvadas, kurias vėliau naudojame planavimo etape.

  Svarbu paminėti tai, kad mokymosi patirtys gali būti ne tik geros, bet ir blogos. 
Kai kuriais atvejais įgyjame nuostatų, užsibrėžiame ribas, kurios vėliau trukdo kitose 
situacijose. Neretai dar vaikystėje išmokstame būti ribojami – dailės užsiėmimuose, kar-
tais ir kūrybiniuose būreliuose dar tenka išgirsti atvejų, kai vaikų kūrybą lydi komenta-
rai: „juk taip nebūna“ arba „jūra turi būti mėlynos spalvos, ne rožinės!“. Tai tampa patir-
timi, kuri vėliau virsta nuostata, kad „turiu daryti tik tai, ką sako kiti“ arba 
„aš nesu kūrybiškas“. 
   

– Juk taip nebūna!

 Jaunimo darbuotojas, edukatorius skatina originalumą tiek savyje, tiek kituose, 
tad svarbu nebijoti savęs – kilus kitoniškai, gal kartais – keistai idėjai, jos nenurašyti, 
o išdrįsti suteikti jai materiją, vertę, apčiuopiamumą. Kūryba tampa patirtimi, kartais 
verčiančia išlipti iš savo komforto zonos: išbandyti ką nors autentiško, netradiciško, išeiti 
iš savo rėmų, ribų, o tyrinėjant save, savo jausmus – reflektuoti ir suprasti, kaip man 
sekasi realizuoti savo mintis, idėjas. Tam, kad padėtume ugdyti kūrybišką 
jauną žmogų, pirmiausia patys turime eiti į kūrybines patirtis ir išsiugdyti 
kūrybiškumą savyje.

 Kartais būna situacijų, kai jaunuoliai, su kuriais yra dirbama, kuria destrukciją. 
Tokiu atveju labai svarbu pirmiausia ne bausti, o klausti. O kaip šią jų destrukciją, geb-
ėjimus, įgūdžius mes galime įgalinti ir paversti teigiamu pokyčiu? Svarbu kalbėtis apie 
tai, kokie yra jų poreikiai, kaip jie nori save išreikšti, kur ir kaip jie save mato. Ne baus-
ti, o, pirmiausia, palydėti, padėti suprasti ir įgalinti save. Tokios situacijos reikalauja 
nemažai kūrybiškumo, kitoniško mąstymo – tai procesas, kurio metu per iššūkį tobulėja 
tiek jaunimo darbuotojas, tiek pats jaunuolis, su kuriuo yra dirbama.
   



Divergentinis ir 
konvergentinis 
mąstymas

#typesofthinking

  Jau anksčiau aptartoje Claxtono teorijoje vienas iš kūrybingo žmogaus įpročių 
yra vaizduotė. Dažnai esame linkę sakyti, kad žmogus yra kūrybiškas arba nekūrybiškas. 
Tačiau iš tiesų gali būti, kad mums trūksta vieno iš pagrindinių elementų – vaizduotės. 
Tai kuo tuomet skiriasi vaizduotės ir kūrybiškumo stoka?

  Vaizduotė – tai gebėjimas generuoti nerealistiškas idėjas, vaizdus, situacijas.
  Kūrybiškumas – tai gebėjimas atkurti tai, ką sugalvojome realiame pasaulyje. 

 Vaizduotė tampa tik vienu iš reikalingų elementu, kuris padeda iš aplinkos su-
rinktą informaciją jungti, transformuoti į kažką naujo, keisto, galbūt – nerealistiško, o 
kartais –  inovatyvaus. Tuo tarpu mūsų kūrybiškumas tampa įrankiu realybėje atkurti 
tai, kas vaizduotės pagalba vyksta mūsų mintyse. 

 Tad kartais tenka atkreipti dėmesį į detales ir suprasti, kokį gebėjimą iš tiesų man 
reikėtų sustiprinti – galbūt tai tėra vienintelis elementas, kurio gali pritrūkti įgyvendi-
nant idėjas.

   

– Kieno stoka?



– Mąstymo stiliai

  Tai, kaip mes kuriame, lemia ne tik mūsų gebėjimas įsisavinti ir panaudoti turimą 
informaciją, bet ir mąstymo stilius. Kolbas patirtinio mokymosi ratą praplėtė keturiais 
mokymosi stiliais. Tad ši teorija virsta į tai: 

   

Skirtumas
jausti ir stebėti

Asimiliacija
mąstyti ir stebėti
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(D.	A.	Kolb)	

 Divergentinio (angl. diverging – skiriasi) stiliaus atstovai vadinami analitikais arba 
reflektuotojais. Tai žmonės, kurie mokydamiesi pirmenybę teikia konkrečiai patirčiai ir 
refleksyviam stebėjimui (Bubnys, 2012, p. 9). Šio stiliaus žmonės turi plačią vaizduotę, yra 
kūrybiški, emocionalūs, mėgsta bendrauti su žmonėmis. Minima ir tai, kad divergentin-
io tipo žmonės yra puikūs klausytojai ir mieliau renkasi grupinį, o ne individualų darbą.

 Asimiliacinio (angl. assimilating – asimiliuojantis) yra linkę į reflektyvų stebėjimą 
ir abstraktų konceptualizavimą. Šių žmonių stiprybė yra teorinių modelių kūrimas. Taip 
pat Kendra Cherry straipsnyje „Kolb‘s theory of learning styles“ kalba apie tai, kad šio 
stiliaus atstovai yra labiau linkę į abstrakčias idėjas, tačiau mažiau dėmesio skiria prak-
tiniam iškeltų teorijų pritaikymui.   



             Asimiliacinio (angl. assimilating – asimiliuojantis) yra linkę į reflektyvų stebėjimą 
ir abstraktų konceptualizavimą. Šių žmonių stiprybė yra teorinių modelių kūrimas. Taip 
pat Kendra Cherry straipsnyje „Kolb‘s theory of learning styles“ kalba apie tai, kad šio 
stiliaus atstovai yra labiau linkę į abstrakčias idėjas, tačiau mažiau dėmesio skiria prak-
tiniam iškeltų teorijų pritaikymui.

             Konvergentinis ( ang. coverging - susiliejantyss) stilius sujungia du, iš pirmo 
žvilgsnio vienas kitam prieštaraujančius bruožus – abstrakciją ir veiksmą. Šio stiliaus at-
stovai mažai suinteresuoti žmonėmis, nėra emocionalūs, tačiau daug domisi teorijomis, 
plėtoja idėjas ir yra linkę eksperimentuoti bei praktiškai įgyvendinti iškilusias idėjas. Jie 
paprastai taiko bandymo ir klaidos metodą. Šie žmonės dažniausiai dirba techninėse 
srityse arba darbuose, orientuotais į veiksmą – pavyzdžiui, pardavimuose ar rinkodaroje. 

             Ketvirtojo – adaptacinio stiliaus atstovai yra priskiriami aktyvistams. Jų pagrind-
inis bruožas – būtinybė veikti ir realizuoti. Jų mokymasis susitelkia ties eksperimenta-
vimo dalimi. Aktyvistams labai svarbu susidurti su konkrečiomis patirtimis ir praktiškai 
įvertinti žinias. Jiems puikiai sekasi susidoroti su situacijomis, kuriose reikia greitos 
reakcijos, staigaus sprendimo – jie puikiai prisitaiko prie kintančių aplinkybių, taip pat 
yra labiau linkę rizikuoti nei kitų stilių atstovai. 

             2013 metais David A. Kolb ir Alice Y. Kolb išleido leidinį „The Kolb learning style 
inventory 4.0“, kuriame šią teoriją dar labiau praplėtė. Visiems žinomi keturi mokymosi 
stiliai virto devyniais: inicijuojančiu, patiriančiu, dalyvaujančiu, balansuojančiu, reflektu-
ojančiu, sprendžiančiu, mąstančiu, analizuojančiu ir įsivaizduojančiu. Tad vienas stilius 
nebejungia kelių atskirų bruožų – tiksliau, patys bruožai sukonkretinami ir suskirstomi į 
daugiau atskirų, tikslesnių stilių.

             Mąstymo stilius nėra įgimtas – jis yra lavinamas, išmokstamas. Kiekvienas jų turi 
savo privalumų ir, vienu metu, pasitelkus bent dalį jų, galima įgyvendinti daugybę idė-
jų, rasti geriausius sprendimus, atrasti problemų šaknis. 



– Jaučiantys ir stebintys/ mąstantys ir darantys

            Tam, kad geriau suvoktume, kaip galima du ar kelis mąstymo stilius naudoti vi-
enu metu, panagrinėsime vieną pavyzdį.

            Paimkime du vienas kitam priešingus mąstymo stilius – divergentinį ir konver-
gentinį. Iš pirmo žvilgsnio, ieškant problemos sprendimo, jie gali pasirodyti sunkiai sud-
erinami, Tačiau visa tai reikalauja gilesnio žvilgsnio iš arčiau:

   

1. ARASTI

Kokios yra visos galimos 
problemos priežastys?

	(lentelė	apie	divergentinio	ir	konveregentinio	mąstymo	stilių	pritaikymą)

Mąstymo stilių pritaikymas
problemos sprendimo procese:

Divergentinis
2. APIBŪDINTI

Kokia yra viena priežastis, kurią 
turėtume pabandyti pašalinti?

Konvergentinis

3. PADARYTI IŠVADĄ

Kokie yra visi galimi šios 
priežasties pašalinimo būdai?

Divergentinis
4. NUSTATYTI

Koks yra geriausias 
sprendimo būdas?

Konvergentinis



 Pirmiausia, pasitelkiamas divergentinis mąstymas: vyksta visų galimų, kliūties, 
problemos priežasčių, šaknų identifikavimas – išsiaiškiname, kodėl kyla problema. 

 Sekančiame žingsnyje įsiterpia konvergentinis mąstymas: pasirenkame tą 
priežastį, kuri atrodo mums reikšmingiausia. Situacija gali šakotis ir į kelias priežastis, 
tačiau konvergentinis mąstymas, kuris yra apie susitelkimą ties viena pasirinkta situaci-
ja ar objektu, reikalauja apžvelgti tik tai, kas mums atrodo svarbiausia. 

 Identifikavus didžiausią problemą, vėl pereiname prie divergentinio mąstymo – 
generuojame visus įmanomus problemos sprendimo būdus. Tai padarę galiausiai vėl 
grįžtame prie konvergentinio mąstymo – iš visų sugeneruotų idėjų išsirenkame geri-
ausią būdą problemai spręsti.

 Panašius metodus galima naudoti ir su kitais mąstymo stiliais įvairiose grupinėse 
ar individualiose veiklose, kai reikia atrasti geriausią sprendimą iškilusiam iššūkiui ar 
problemai – tiek jaunimo darbuotojų komandoje, tiek tarp jaunuolių. Tai padeda į ko-
mandinius procesus įvesti daugiau struktūros, apibrėžtumo ir tikslumo.

 Tad, nors kūrybiškumas, ieškant sprendimo būdų, dažnai siejamas su divergen-
tiniu mąstymo stiliumi, generuojant idėjas labai svarbus yra tikslusis konvergentinis 
mąstymas – jis padeda sustruktūruoti kūrybinio proceso eigą, nepasimesti tarp idėjų 
gausos ir atrasti tinkamiausius būdus iššūkiams įveikti.

 Ir, žinoma, renkantis, taikant mąstymo stilius, lavinant kūrybingumą, labai svarbu 
yra atviras ir lankstus mąstymas. 

– Lankstus mąstymas 

 Lankstus mąstymas pasižymi gebėjimu prisitaikyti prie netikėtų aplinkybių, be-
sikeičiančių kitų žmonių reakcijų ir situacijų, kurios veda į nežinomybę. Lankstus mąsty-
mas apima nuolatinį mokymąsi laviruoti tarp skirtingų situacijų, kurios mums galbūt 
yra ir kiek neįprastos. Mes jų nepatyrėme, tad nežinome, kaip jose būti ir ką galvoti. 
Apžvelgus ir labiau supratus kūrybinio mąstymo peripetijas, galime suvokti, kad jie turi 
panašių sąsajų. Mes nuolat bandome prisitaikyti prie pokyčių. Tačiau dažnai darbo su 
jaunimu lauke galime išgirsti: ar tikrai reikia mokėti prisitaikyti? Kam tai reikalinga ir dėl 
ko? Kur dingsta mūsų vidiniai įsitikinimai, turimos vertybės ir išmokti elgesio modeliai 
apie skirtingus kylančius klausimus ar situacijas? Todėl lankstaus mąstymo mokymasis 
dažnai yra ir etinis kiekvieno žmogaus klausimas.    



Praktiniai įrankiai

#practicaltools

– Laikraščio metodas: 

 Tai vienas iš metodų minčių lietui (angl. brainstorm), kuris labai padeda, kai gana 
sunku užčiuopti esminę idėją, mintį ar apskritai sugalvoti ką nors neįprasto, įdomaus. 
Kiekvienas paima po laikraščio lapą ir pabraukia žodžius, kurie rezonuoja su komandoje 
sprendžiama problema (ar tai būtų projekto idėja, ar renginys, ar iniciatyva). Rekomen-
dacija: į šią užduotį geriau žiūrėti kaip į minčių lietų, o ne bandyti sustabdyti minčių 
srautą ar logiškai pagrįsti kiekvieną pabrauktą žodį. Visa tai daroma iš jausmo, intuici-
jos. Vėliau visi kartu susėda aptarti, kokius žodžius pasibraukė, ir kas jiems surezonavo 
labiausiai. Tai gali tapti puikiu būdu generuoti idėjas ir prieiti prie naujų, netikėtų prob-
lemos sprendimo būdų.
   

Jums reikės: laikraščio ir rašymo priemonių

– Inovatyvioms idėjoms skatinti: 

 Jeigu jūsų tikslas – komandoje sukurti ar paskatinti inovatyvias idėjas, šis būdas 
gali padėti atrasti detales, kurios padės suprasti, kokio pokyčio reikia. 
Pirmiausia apie idėją, objektą, projektą, susirašome viską, kas jam paprastai būdinga 
(pavyzdžiui, kompiuteriui būdinga: monitorius, klaviatūra, pelė ir t. t.). Tada pabandykite 
kurią nors detalę išimti (pavyzdžiui, kompiuteris be monitoriaus). Šis metodas padeda 
atrasti inovatyvesnes idėjas, tačiau sykiu iškelia ir problemą, kaip tai įgyvendinti. Tad 
su šiuo metu reikia būti pasiruošusiam ne tik atrasti naujų minčių, tačiau ir žengti kitą 
žingsnį minties įgyvendinimo link.   



– Minčių lietus 2 temomis: 

 Tai, kas man svarbu, tai, kas svarbu kitiems.
Minčių lietus – tai tradicinis metodas, kuris dažnai gelbsti, kai nėra idėjų. Jį reikėtų 
surašyti iš dviejų pusių: pirmiausia susirašau tai, kas svarbu man. Antrasis minčių lietus 
yra apie tai, kas svarbu, aktualu kitiems. Tada ieškau bendrų sąsajų, kurios padeda su-
prasti bendruosius vardiklius ir atrasti tai, ką būtų svarbu įgyvendinti, perteikti, suprasti 
abiems pusėms.
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