
TYRINĖJIMO MENAS: MOKOMĖS BENDRUOMENĖJE
Programos viešinimo gairės mokykloms 22-23 m.m.

„Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ – 
tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių 
ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas 
svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms 
kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį 
ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą 
sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius.  
   
„Tyrinėjimo menas“ siekia padėti mokiniams ir 
mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, 
kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias 
kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, 
mokyklos bendruomeniškumą. 

Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės 
bendruomenėje“ įgyvendina asociacija „Kūrybinės 
jungtys“ drauge su partneriais menininkų grupe 
„Žuvies akis”. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, 
finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, 
dalis. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ veiklą 
finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
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Skleisti žinią apie programą „Tyrinėjimo menas: 
mokomės bendruomenėje“, 
 jos principus, 
 kuriamą naudą mokyklos bendruomenei

Tai puiki galimybė mokyklai pristatyti save kaip 
atvirą, nuolatos besimokančią, aktyviai iššūkius 
sprendžiančią organizaciją.

Programos viešinimas yra 
savanoriškas ir neapribotas šių 

gairių – naudokitės jomis ne kaip 
instrukcijomis, o kaip atspirties 

tašku, „paruoštuku“, kuriame 
galite lengvai pasiekti kertinę 

informaciją.
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Pasakojant, nepamirškite Programos 
pavadinimo („Tyrinėjimo menas: mokomės 
bendruomenėje“) ir ją įgyvendinančių 
organizacijų. Jas galite nurodyti šiuo sakiniu:

Projektą viešinkite sau įprastomis viešinimo 
priemonėmis (mokyklos tinklalapis, 
„Facebook” paskyra, naujienlaiškis ar pan.).

Skelbdami įrašus „Facebook“ paskyroje, pažymėkite 
asociaciją „Kūrybinės jungtys“ (@KurybinesJungtys), 
menininkų grupę „Žuvies akis“ (@zuviesakis.lt) ir būtinai 
paminėkite programos pavadinimą „Tyrinėjimo menas: 
mokomės bendruomenėje“ arba tiesiog „Tyrinėjimo 
menas“. Galite naudoti grotažymes #KurybinesJungtys 
#TyrinejimoMenas #MokomėsBendruomenėje.

Socialiniuose tinkluose galite dalintis:
 projekto, jo ryškiausių momentų, pasiekimų 
aprašymais,
 konkrečiomis istorijomis, vaikų ir mokytojų 
patirtimis, idėjomis,
 nuotraukomis iš susitikimų, pamokų, kelionių 
su kuriančiais praktikais,
 nuotraukomis iš įvairių „Tyrinėjimo meno“ 
renginių, įvykių mokykloje,
 nuorodomis apie projektą regioninėje 
spaudoje.
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Savais žodžiais, paprastai pasakokite apie 
savo patirtį „Tyrinėjimo mene”.

Programą „Tyrinėjimo menas: mokomės 
bendruomenėje“ įgyvendina asociacija 
„Kūrybinės jungtys“ drauge su partneriais 
menininkų grupe „Žuvies akis”. Projektas 
yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo 
EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. 
Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ veiklą 

finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Kiekvienu programos etapu mokyklos 
internetinėje svetainėje ir/arba mokyklos 
„Facebook” paskyroje paskelbkite bent 
vieną įrašą.
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Spausdintoje ir grafinėje projekto 
medžiagoje, viešinant projektą 

leidiniuose, internete naudokite 
programos organizatorių logotipus 

(pridedami).

Renginiuose, skirtuose pasakoti apie mokyklos 
dalyvavimą „Tyrinėjimo mene“, mokytojų profesinio 
tobulėjimo seminaruose dalinkitės su Programa 
susijusiosmis patirtimis, minėkite Programos 
pavadinimą ir organizatorius, jei naudojama 
vizualinė medžiaga (PPT prezentacijos ir pan.) - 
naudokite organizatorių logotipus.
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da Įtraukite regiono žiniasklaidos kanalus. Reguliariai 

bendraukite su regiono žiniasklaidos atstovais, 
pakvieskite juos į renginius mokyklose, pristatykite 
Programą, pasiūlykite pakalbinti į mokyklas 
atvykstančius kuriančius praktikus.

Pa
vy

zd
ži

ai

Spaudoje: 
 Vilniaus Aleksandro Puškino 
gimnazijos pavaduotojas ugdymui ir 
KJ kuriantys praktikai pasakoja apie 
ukrainiečių integraciją Lietuvos mokyklose 
lrytas.lt publikuotame straipsnyje.

Televizijoje: 
 Vilniaus Senvagės gimnazijos 
mokytoja Rūta Čėsnienė dalijasi mokyklos 
patirtimi LRT televizijos laidoje „Labas 
rytas, Lietuva”.

Mokyklos tinklalapyje: 
 Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 
gimnazijos bibliotekininkės tekstas apie 
Mokytojų klubo išvyką į „Skalvijos” kino 
centrą.

Socialiniuose tinkluose: 
 Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos 
įrašas apie dalyvavimą Programoje.

https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2022/04/21/news/ukrainieciu-integracija-mokyklose-rengiamos-susipazinimo-veiklos-mokiniai-padeda-vertejaudami-23126388
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000182453/labas-rytas-lietuva-ii-d-prasideda-pasaulio-lietuviu-bendruomeniu-forumas-kuo-gyvena-po-pasauli-issibarste-tautieciai?time_start=931
https://www.sondeckis.lt/mokytoju-klubo-patirtys-skalvijoje
https://www.facebook.com/silovidurine/posts/1837332116430835
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Jeigu norite pasitarti dėl 
Programos viešinimo drąsiai 
rašykite 
dovile@kurybinesjungtys.lt

 Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ 
tinklalapis: www.kurybinesjungtys.lt

 „Facebook“ @KurybinesJungtys

 „LinkedIn“ @KurybinesJungtys

 YouTube Kūrybinės jungtys

https://www.kurybinesjungtys.lt/
https://www.facebook.com/KurybinesJungtys
https://www.linkedin.com/company/79614223/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCXLkA0KfI3T0OLUlwbesxqw

