Andrius Chomičius - direktorius, bendrasavininkas ir kūrėjas
Gerda Surgautaitė - projektų vadovė, bendrasavininkė ir kūrėja
Mūsų verslo vizija - tai įkvepiati ir įgalinanti aplinka mokytis kuriant kartu. Visi produktai ir paslaugos
nukreipti tokiai aplinkai kurti. Pagrindinis mūsų veiklos laukas - mokymasis. Todėl visą savo laiką skiriame veiklai
švietime ir edukacijoje.
Nuo 2019 metų birželio-rugpjūčio mėnesiais mūsų įmonėje sukurtos ir įgyvendinamos 4 kultūros paso
programos: “PLAYmath 1-2-3-4: Žaidžiame matematiką” pradinukams; “PLAYmath 5-6-7-8:Vaidiname
uždavinius” 5-8 klasių moksleiviams; “KM5: Kūrybinio mąstymo penkiakovė” 5-12 klasių moksleiviams;
“Sprendimų kūrimas ir priėmimas komandoje” 9-12 klasių moklseiviams. Nuo 2019 metų rugsėjo iki 2019 metų
gruodžio šiose programose sudalyvavo 5417 moksleivių ir 180 mokytojų iš 43 Lietuvos mokyklų.
2019 metų sausio-kovo mėnesiais sukurta PLAYmath 1-2-3-4 programa pradinukams. Tai 15 edukacinių
žaidimų, kuriuose visas 1-4 kl. ŠMM patvirtintas matematikos turinys. Mokiniai žaisdami bendrauja,
bendradarbiauja, mokosi ir padeda mokytis vienas kitam. Šių žaidimų dėka jie gali praturtėti vienas kito mąstymu bei
įžvalgomis. Programa su priemonėmis ir mokymais mokytojams įdiegta Vilniaus raj. Melkio mokykloje, Neringos
gimnazijoje, Klaipėdos Gedminų progimnazijoje, Girulių Miško mokykloje. PLAYmath 1-2-3-4 būrelis nuo 2019
metų rugsėjo veikia Klaipėdos Licėjaus pradinukų skyriuje. Programa nuolat tobulinama ir adaptuojama į 230
pradinių klasių mokinių patirtis su kuriais kiekvieną savaitę dirbame nuo 2019 rugsėjo.
UAB “Eksperimentinė kūrybinio mąstymo laboratorija” įkūrėjai/bendrasavininkai kartu kuria, eksperimentuoja
bei bendradarbiauja nuo 2014 metų. Įgyvendinant MTEP veiklą - eksperimentinė plėtra (sukauptu pažinimu
grindžiama veikla, kurios tikslas – kurti naujus produktus, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės
tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus) sukūrtas eksperimentinis modelis - interaktyvūs mokymai “Kūrybinio mąstymo
penkiakovė” (toliau - KM5). Kuriant šį modelį buvo remtasi unikaliomis ugdymo koncepcijomis, kurios išdėstytos
Andriaus Chomičiaus teatro edukologijos magistro darbe „Žaidimas – šiuolaikinis asmens kultūros ugdymo būdas“.
KM5 buvo sukurta Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros dėstytojų ir studentų iniciatyva
Kūrybinio mąstymo laboratorijoje bendradarbiaujant su Klaipėdos lėlių teatru. Studentų ir dėstytojų komanda kūrė ir
bandė kūrybinių komandinių varžybų modelį. KM5 eksperimentinis modelis testuotas ir tobulintas “Kūrybinių
partnerysčių” projekto metu Žygaičių, Tenenių, Mockaičių, Raudėnų ir Skuodo mokyklose dalyvaujant mokytojų ir
mokinių komandoms.
KM5 vykdyta Klaipėdos Vėtrungės gimnazijoje, Klaipėdos Verdenės progimnazijoje, Klaipėdos moksleivių
saviraiškos centre, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre, Kretingos jaunimo organizacijoje ARERA, amatininkų
gildijoje Krikragaa, Ugdymo plėtotės centro Lituanistų vasaros stovykloje; rengta Klaipėdos apygardos probacijos
tarnybos, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Kaišiadorių rajono ir Šiaulių miesto
savivaldybių, VšĮ “Etape Groupe”, VšĮ “Neformalaus ugdymo namai”, VšĮ “Teorema teatras”, VšĮ “Asmenybės
ugdymas”, UAB “Thinking Organisations” ir UAB “Statybiniai polimerai” užsakymais. Joje dalyvavo virš 1000
dalyvių, kurių amžius nuo 12 iki 70 metų.
KM5 eksperimentinis modelis įgyvendintas be projektinių lėšų. Visos KM5 išlaidos buvo padengtos
parduodant šį modelį organizacijoms. 2018m. įkurta įmonė UAB “Eksperimentinė kūrybinio mąstymo laboratorija”.
KM5 yra akredituota Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kvalifikacijos centre kaip mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos
tobulinimo programa. Tai vienintelė kūrybiškumą aktyvuojanti ir lavinanti programa, kurioje kartu dalyvauja
mokytojai ir mokiniai.
KM5 eksperimentiniu modeliu remtasi ir Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Bendrojo
ugdymo kokybės gerinimas, diegiant programą „Mąstymo kovos“, kuris įgyvendinamas 2018-2020 metais Klaipėdos
E. Balsio menų gimnazijoje ir Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje.

