
KŪRYBIŠKUMO UGDYMO(SI)
PAMOKOJE BŪDAI

Erasmus+ KA1 mokytojų profesinio tobulėjimo kursai



VAIDYBOS TAIKYMO UGDUMUI ISTORIJA

• - taikoma nuo Aristotelio 
laikų, kuris tikėjo, kad 
teatras yra puikus būdas, 
emocijoms išlaisvinanti

• - iki pažangios švietimo 
sampratos, kur veikla yra 
svarbesnė negu žinių 
įsiminimas ir gebėjimas 
jas aklai pakartoti



VAIDYBA:
Tinka visiems ugdymo(si) stiliams
Vaidyba tinka visiems ugdymo(si) 

stiliams, o taip pat kuria mokinių 

tarpusavio santykius ir skatina 

motyvaciją. Mes, mokytojai, 

privalome suprasti, kad skirtingi 

mokiniai mokosi skirtingai ir tai daro 

nevienodu tempu dėl tam tikrų 

biologinių ar psichologinių ypatumų.



12 SVARBIŲ DALYKŲ, KURIUOS 
VERTA ĮSIDĖMĖTI



1. Teatras – tikro gyvenimo atspindys

• - padeda mokiniams pasirengti
gyvenimo iššūkiams ir 
problemoms.

• - suteikia individualioms mokinių 
patirtims formą

• - suteikia patiriamiems gyvenimo 
sunkumams prasmės



2. Skatina kūrybiškai Spręsti Problemas ir 
ATSAKINGAI PRIIMTI sprendimus

• - teatras padeda mokiniams įgyti 

stingančios problemų sprendimo 
patirties

• - užuot tik mokęsi, kaip teisingai 
elgtis, mąstyti ir jaustis, vaidinantys
mokiniai ima mąstyti alternatyviai, 
ieško motyvacijos keldami 
klausimus, reaguodami į aplinką ar 
stengdamiesi paaiškinti savo 
jausmus ir mąstymo būdą



3. Ugdo žodinę ir nežodinę komunikaciją

• - mimikos pagalba pavaizduoti
esamąjį eigos ar būtąjį paprastąjį 
laiką; suvaidinti jiems skirtą 
užduotį, kad kiti ją atspėtų – kitaip 
tariant, ugdytis gebėjimą spręsti 
problemas žodžiu ir kitais 
neverbaliniais būdais

• - kūrybiškumui suteikia daugiau 
erdvės

• - naudodami kūno kalbą, veido 
išraišką ar tam tikrą balso toną, 
mokiniai ugdosi bendravimo 
įgūdžius



4. Gerina mokinių psichologinę savijautą

• - kurdami tam tikrų veikėjų 
paveikslus, mokiniai išreiškia 
savo emocijas ar asmenybės 
bruožus be baimės būti dėl to 
teisiami ar kritikuojami

• - suteikia galimybę mokiniams 
“išsikalbėti“ apie juos slegiančius 
dalykus, taip sumažina įtampą ir 
leidžia pasijusti savimi



5. Vysto empatiją ir atveria naujas 
perspektyvas

• - mokiniams suteikiama galimybė 
išnaudoti turimas charakterio 
savybes bei pasinaudoti visomis 
juslėmis, stengiantis geriau 
atskleisti veikėjo paveikslą, įsigilinti 
į vaidinamos pjesės scenarijų ar 
siužetą

• - mokiniai įgunda įvairiais būdais ir 
priemonėmis atskleisti savo 
asmenines charakterio savybes,
kas padeda susikurti tvirtą 
charakterį bei asmenybę



6. UGDO bendradarbiavimo ir kitus
socialinius įgūdžius

• - darbas kartu grupėje su kitais 
mokiniais skatina, drąsina ir 
motyvuoja bendradarbiauti

• - vaidinimas spektaklyje buria 
mokinius draugėn, suteikdamas 
jiems galimybę rinktis veikėjus, 
kurių paveikslus jie kuria 
geriausiai, atlikti vaidmenis, kurie 
leidžia jiems atskleisti savo tikrojo 
charakterio bruožus ir rasti 
skirtingus būdus, kuriais mokosi 
atlikti tam tikras socialines roles 
visuomenėje



7. PADEDA susitelkti ir geriau suvokti dalykų 
esmę

• - mokiniai geriausiai mokosi, jei 
domisi dalyku ir į jį aktyviai 
įsitraukia

• - mokinių į(si)traukimas į ugdymosi 
procesą užtikrina geresnį 
dėstomų dalykų suvokimą. Jei 
pateikiamuose pavyzdžiuose 
nestokosime mokinių turimos 
patirties detalių, labiau tikėtina, kad 
jiems aiškinama sąvoka taps 
lengviau suprantama



8. Padeda įžvelgti moralinę dalykų vertę ir 
ugdo vertybes

• - teatras padeda formuojti mokinių 
moralines nuostatas bei 
vertybes

• - labai svarbu, kad mes, mokytojai, 
mokiniams suteiktume erdvės 
bei galimybių patiems per vaidybą 
atrasti sąsajas tarp vertybių ir 
moralinių dalykų vertės pažinimo, 
užuot šias vertybes skiepiję per 
prievartą



9. Moko vertinti dalykus juos stebint

• - dėstydami naujus dalykus  
daugeliu atvejų remiamės jau  
mokinių turimomis žiniomis

• - kai kuriems mokiniams yra 
sunku perprasti dėstomus 
dalykus, tačiau tai padaryti neretai 
padeda teatras. Vaidybos 
elementų taikymas pamokoje
praverčia išeitos medžiagos 
kartojimui ar dar tik ateityje 
eisiamos pristatymui. Be to, 
mokytojais suteikiama daug 
informacijos apie mokinių turimas 
žinias bei padarytą pažangą.



10. Teikia daug džiaugsmo

• - ugdymas(sis) irgi gali teikti daug 
džiaugsmo. Jei ieškosime galimybių  
ir būdų, kaip ugdymo(si) procesą 
paversti patrauklesniu, mokiniai labiau 
įsitrauks į ugdymąsi.

• - mokiniams patinka diskutuoti apie 
realistiškas gyvenimo situacijas bei 
spręsti jose pasitaikančius sunkumus, 
nes, perprasdami aptariamus dalykus, 
jaučiasi svarbūs ir suaugę; jiems 
patinka užsiimti nenuobodžiais 
dalykais ar juos daryti kitaip, o teatras 
jiems kaip tik ir suteikia šias 
galimybes.



11. Ugdo dalykų Gilesnį supratimą

• - teatras padeda mokiniams 
pasirengti  bendravimui jų 
profesinėje aplinkoje  ateityje

• - padeda perprasti daugybę dalykų, 
pavyzdžiui, kaip spręsti konfliktines 
situacijas, ugdytis charakterio bruožus 
- visa, kas gilina jutiminį intelektą

• - mokiniai taip pat įgunda atskleisti 
savo tikrąjį “aš” naudodamiesi 
įvairiomis ugdymo(si) strategijomis, 
pavyzdžiui, dialogu ar improvizacija



12. padeda geriau perprasti kitų dėstomų 
dalykų esmę

• - teatras yra naudingas ugdymo(si) 
įrankis, padedantis mokiniams  
kompleksiškai ugdytis būtinus 
gebėjimus, kad jie taptų 
pilnaverčiai visuomenės nariai 

• - skatina pasaulį patirti ir jį tyrinėti 
kuriant skirtingų veikėjų paveikslus, 
formuojantis santykius su 
aplinkiniais žmonėmis bei požiūrį į 
dalykus



TEATRO ELEMENTŲ PRAKTInis TAIKYMAS

• RADIJO INTERVIU

• Užduotis: sukurkite radijo interviu (vedėja(s) ir radijo 
laidos svečiai), kurio metu klausytojai išmoktų/sužinotų 
ką nors nauja.



TEATRO ELEMENTŲ PRAKTInis TAIKYMAS

• DEBATAI

• Užduotis: suorganizuokite debatus (vedėjas ir dvi 
priešingas pozicijas ginantys komandos nariai – bent po 3
kiekvienoje) kokiu nors klausimu, kur stebėtojai įgytų naujų 
žinių debatuojamų klausimu.



TEATRO ELEMENTŲ PRAKTInis TAIKYMAS

• PASAKOS ISTORIJOS  VAIDINIMAS

• Užduotis: pasirinkite ir suvaidinkite žinomą pasaką, kuri 
žiūrovams padėtų įtvirtinti būtųjų laikų taisyklingą vartoseną.



TEATRO ELEMENTŲ PRAKTInis TAIKYMAS

• KAIP GALĖČIAU TAIKYTI TEATRO 
ELEMENTUS SAVO DALYKO PAMOKOJE?



IŠBANDYKIME

• Atsipalaiduokite. Patirkite visus pagrindinius pojūčius įsivaizduodami, 
jog:

• LIEČIATE

• • karštą viryklę

• • aštrų daiktą

• • aksomą

• RAGAUJATE

• • rūgščią citriną

• • mėgstamą saldainį

• • špinatus



ĮSIVAIZDUOKITE, KAD…

• GIRDITE…

• lengvo vėjelio 
šiurenimą

• garsus po vandeniu

• švilpuką

• MATOTE...

• • kaip iš toli 
atskriejęs 
automobilis 
grėsmingai artėja 
prie jūsų

• • milžiną

• • didžiulį juodą vorą

• UŽUODŽIATE… 

• • šiukšlių dvoką

• • kvepalų aromatą

• • svogūnus



PASAKOJIMAS:
dar vienas veiksmingas kūrybiškumo ugdymo būdas



PASAKOJIMO SVARBA

• - pasakojimas yra tarsi filmo 
žiūrėjimas naudojantis savo 
vaizduote, nes “įdarbina” 
visas mūsų jusles (klausą, 
regėjimą, uoslę, lytėjimą, 
skonį)

• - taikydami pasakojimo 
strategiją, einamą medžiagą 
(medžiagą, kurią norime 
mokinius įsiminti) “įvelkame į
pasakojimo rūbą”



KAIP PASINAUDOTI PASAKOJIMU?

• Informacija, kurią pageidaujame mokinius įsiminti: 

• - frazė

• - žodis

• - formulė

• - faktas

• - data

• - ir kt.

• Šią informaciją galima nesunkiai integruoti į pasakojimą taip, 
kad ji bus tarsi kauliukas slyvoje. 



KAIP PASINAUDOTI PASAKOJIMU?

• Pasakojimų siužetai:

• - dar viena (analogiška) istorija,

- neseniai skaitytos knygos ar straipsnio ištrauka, scena iš filmo, ar patikusi 
citata,

• - dainos žodžiai,

• - asmeninė patirtis,

• - kito asmens patirtis ir t.t.



KAIP PASINAUDOTI PASAKOJIMU?

• Pasakojime turėtume vartoti, kaip galima, daugiau detalių, kad 
jis mūsų klausytojų vaizduotėje virstų įsimintina scena, 
kurstančia žingeidumą. Turėtume nepamiršti nurodyti, kur ir 
kada pirmą kartą šią istoriją išgirdome, ar kas yra šios 
istorijos autorius, kad klausytojams prieš akis iškiltų 
pasakojamo įvykio scena: kad jie pajustų kaulus laužantį šaltį ar 
mėgautųsi geriamos kavos aromatu, išgirstų plaukus šiurenantį 
vėją ar automobilių gaudesį gatvėje...



KAIP PRADĖTI PASAKOJIMĄ?

• Kažkada esu skaitęs nuostabų pasakojimą / įdomų straipsnį /  
puikią knygą apie ... / girdėjęs išmintingą posakį ... 

• Neseniai mačiau fantastišką / juokingą filmą apie …. 

• Kažkada pažinojau keistoką žmogų, kuris ...

•

• Aną dieną žingsniuodamas gatvele, sutikau pažįstamą, kuris ...

•

• Turiu draugą, kurio vienuolikametis sūsnus ...



ATRASKITE SAVYJE GLŪDINTĮ VAIKĄ



ŠVIETIMAS ATEITYJE:
Neįsivaizduojamas be IKT

Ivan Rabuzin (1921. - 2008.), a Croatian naïve artist; PAYSAGE ONIRIQUE, 
1968/69.



Ateities MOKYKLA

• - mokiniai nebėra ribojami tik tradicinės ugdymosi 
aplinkos

• - informaciją ir žinias mokiniai gauna iš įvairių 
šaltinių, kuriuos tik gali pasiekti bet kokiame
įrenginyje

• - mokytojams bei tyrinėtojams tenka daug dribti ir 
domėtis, kad neatsiliktų nuo laikmečio iššūkių ir 
aktualijų

• - tokioje situacijoje tenka iš naujo apmąstyti 
ugdymo(si) sąvoką, nes ugdymas(is) nuolatos kinta









Klaidingų žinių (fake news) ciklas

• Klaidingų žinių ciklas prasideda nuo 
nepakankamai patikrintos informacijos, kuri, 
pasklidusi po “interneto platybes”, galiausiai ima 
reikšti priešingą mintį turėtajai ciklo pradžioje.





Kokiais šaltiniais galima pasitikėti?

• Net mokslo populiarinimo leidiniai, remdamiesi įrodymais bei 
tyrimų rezultatais, gali vis tiek būti klaidinantys.

• Taip gali atsitikti dėl netinkamo tyrimų metu gautų rezultatų 
viešinimo.





• KAIP PASTEBĖTI 
KLAIDINGĄ 
INFORMACIJĄ?

• Kritinis mąstymas 
vaidina esminį vaidmenį 
medijų bei informacijos 
raštingumo srityje, o 
bibliotekų ir švietėjų 
misija yra žmonėms 
aiškinti ir pabrėžti jo 
svarbą.



Paradoksalu

• Ar kada nors susimąstėte, kad kai kurios pasaulyje garsios 
kompanijos, nors yra žinomos dėl tam tikros vykdomos veiklos, 
tačiau šiai veiklai vykdyti neturi net elementariausių priemonių. 

• Pavyzdžiui,  nors facebook socialinis tinklas yra garsus dėl jame 
skelbiamos informacijos, tačiau jis pats nekuria jokio originalaus 
turinio. 





DIRBTINIS Intelektas ateities mokykloje



NUOTOLINIO DALYVAVIMO KLASĖJE robotai











“Žvaigždžių karai: Ateities karta”, "When 
The Bough Breaks”, Paramount Pictures ir/arba CBS Studios

Ateities Mokykla



Ateities Mokykla

• Vis gausiau pamokoje naudojamos 

technologijos sparčiai keičia ugdymo(si) 

proceso organizavimą: mokytojai naudoja 

inovatyvius ugdymo metodus, o mokiniai 

“reikalauja” jiems priimtinų ugdymosi būdų.

• Prognozuojama, kad ateityje ugdymas bus 

vis labiau paremtas projektine veikla, t.y. 

tarnaus išsikeltam tikslui, o jo turinys



Ateities Mokykla
“Struktūrinis mąstymas (angl.: 

design thinking) nėra vien tik 

žmogiškos pastangos spręsti 

problemas. Tai taip pat reikalauja 

gebėjimo tam sukurti strategiją. 

Struktūriniu mąstymu grindžiamo 

ugdymo(si) procese mokiniai išsiugdo 

įgūdžius problemas identifikuoti bei jas 

spręsti, ugdosi optimizmu ir tikėjimo 

savo jėgomis paremtą mąstyseną, 

skatina kūrybiškai įtakoti aplinką, kad 

pasaulis taptų geresne vieta gyventi.”

Vykdomasis direktorius dr. Ken Montgomery



Ateities Mokykla

Nors ateityje technologijos 
pamokoje bus naudojamos 
vis gausiau, tačiau jų  
paskirtis tėra mokytoją 
papildyti ir jam padėti, o ne jį 
pakeisti .









INTERAKTYVŪS BŪDAI KŪRYBIŠKAI 
PAMOKAI



INTERAKTYVŪS BŪDAI KŪRYBIŠKAI 
PAMOKAI

• Kahoot

• www.jeopardylab.com

• AdobeSpark

• Quizlet

• Padlet

• LiveWorksheets

• PNet

• Coniva

http://www.jeopardylab.com/


KITI KŪRYBIŠKumo PAMOKoje ugdymo 
BŪDAI

• - ateities dienoraštis 
(kiekvienas įrašas aiškina, kaip 
tai, ką šiandien išmokau, 
pravers, tarkim, 2039 m.)

• - laiškas skaityto kūrinio herojui 
ar interviu su juo

• - socialinis vaidmuo, kuriam 
atlikti reikalingos išeitos teorinės 
žinios

• - žaidimas “Rask draugą, 
kuris....”



KITI KŪRYBIŠKumo PAMOKoje ugdymo 
BŪDAI

• - kiti ugdymo(si) procesą 
paįvairinantys žaidimai ir 
veiklos (šokiai, dainos ir kt.)

• - naudojami spalvoti markeriai

• - klasėje esančių objektų
panaudojimas ugdymui(si)

• - netradicinėse erdvėse 
organizuojamos pamokos

• - laisvė judėti pamokoje

• - pamokos vaizdo įrašas, kad 
ją būtų galima dar kartą 
peržiūrėti



KITI KŪRYBIŠKumo PAMOKoje ugdymo 
BŪDAI

• - vaizdinės ir padalomosios 
medžiagos naudojimas pamokoje

• - dėmesio neblaškančios muzikos 
naudojimas jaukiai atmosferai 
klasėje sukurti

• - pertraukėlių darymas

• - lentelių, grafikų, kreivių ir kt. 
naudojimas

• - mokinių skatinimas užduoti 
klausimus

• - ugdymo(si) proceso 
struktūrizavimas, struktūros 
išaiškinimas ir jos laikymasis 
pamokoje



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?



Jei “google” paieškoje suvesite žodžius 
“Kūrybiškumas mokykloje”



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• Jei prisimintumėt savo mokyklos laikus, ar tuomet buvote 
skatinami būti kūrybiški?

• Kaip situacija pasikeitė šiandien?

• ---------------------------

• 2006 m. vasarį seras Ken Robinson Kalifornijoje vykusioje 
TED konferencijoje pasakė kalbą, kurioje aptarė kūrybiškumo 
ugdymo mokyklose problemas. Šios kalbos įrašas, patalpintas 
YouTube platformoje, tapo visų laikų žiūrimiausia TED kalba. 



KŪRYBIŠKUMAS = RAŠTINGUMAS?

• “Kūrybiškumas šiandienos 
mokykloje yra toks pat 
svarbus kaip raštingumas, ir 
todėl jam privalo būti 
suteiktas toks pat statusas.”

• Ken Robinson



Dar Keletas KEN robinson minčių

• Apie miglotą ateitį:

• “Švietimo paskirtis ir yra mus nuvesti į šią mažai šiandien 
tesuviokiamą ateitį. Juk gerai pagalvojus, šiandien mokykloje 
besimokantys mokiniai į pensiją turėtų išeiti 2065 m. Niekas 
negali pasakyti, kaip pasaulis atrodys po penkerių metų, tačiau 
mūsų pareiga - paruošti mokinius šiam ateities pasauliui.”



Dar Keletas KEN robinson minčių

• “Nėra abejonių, kad vaikai turi neeilinių gebėjimų — visų prima, 
gėbėjimą kurti naujoves. …Mano nuomone, visi vaikai yra 
apdovanoti didžiuliais talentais. Deja, neretai mes, mokytojai, 
šiuos talentus be jokio gailesčio, net to neįtardami, tiesiog 
užgniaužiame.”

•



Kaip tai nutinka?

• Kartą mokytoja piešimo 
pamokoje paklausė 
mergaitės, ką šioji piešia. 
Mergaitė atsakė, kad piešia 
Dievą. Tuomet nustebusi 
mokytoja jai paaiškino, jog tai 
neįmanoma, nes Dievo 
niekas niekada nėra matęs. 
Tačiau mergaitė nė kiek 
nesuglumo ir tepasakė: “Po 
minutėlės piešinį baigsiu, ir 
tuomet visi pamatys.”



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• - neturėtume baimintis klysti, jei iš tiesų norime išmokti ko nors 
originalaus.

• - nereikia nerimauti, kad vaikas patirs nesėkmę, nes tik jos 
patirtis veda į pergalę.

• - gaila, bet su amžiumi žmogus paprastai tampa vis mažiau 
kūrybiškas. 



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• “Visi vaikai gimsta 
menininkais. Bėda ta, kad 
mažai kas jais išlieka, kai 
užauga.”

• Pablo Picasso



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• “Man nepasisekė išlaikyti 
kai kurių dalykų egzaminų, 
tačiau mano draugas išlaikė 
visus. Dabar jis dirba 
“Microsoft” kompanijoje 
inžinieriumi, o aš esu jos 
savininkas.”

• Bill Gates



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

“Jei nesate pasirengę 
klysti, niekada 
nesukursite nieko
originalaus.”

• Ken Robinson



Kodėl bijome klysti?

• “Vaikai bijo klysti. Tarp kitko, mes elgiamės taip pat, net tapę 
kompanijų ar įmonių vadovais. Esame linkę stigmatizuoti 
klaidas. Taip elgiamės ir su švietimo sistema, kur klysti yra 
baisiausia, kas gali nutikti.”

• Ken Robinson



Kas iš to išeina?

• “Su laiku 
išmokstame būti 
mažiau kūrybiški 
arba, tiksliau 
pasakius, tokiais 
esame išugdomi.”

• Ken Robinson



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• Daugelyje pasaulio šalių 
švietimo sistema yra pirmiausia 
orientuota į akademinius 
pasiekimus. Ir tai suprantama, 
nes iki XIX a. nei vienoje 
pasaulio valstybėje nebuvo 
bendros valstybinės švietimo 
sistemos. O kai jos atsirado, 
pirmiausiai siekė patenkinti 
pramonės poreikius. Todėl tokia 
nusistovėjusi dalykų hierarchija 
susijusi su dviem dalykais.



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• Pirma, yra paplitusi nuostata, 
kad profesinei karjerai gali 
praversti tik dalykai, esantys 
piramidės viršuje. Todėl 
natūralu, kad daugelis mokinių 
yra orientuojami šių dalykų 
linkui, taip  juos atitraukiant nuo 
piramidės apačioje  esančių 
dalykų, formuojant nuomonę, 
kad iš mėgiamų dalykų duonos 
neuždirbsi.



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• Antra, akademinė sėkmė 
tapo dominuojančia intelekto 
ir išsilavinimo samprata, nes 
universitetai laikosi šios 
nuostatos. Geriau pagalvojus, 
visų pasaulio šalių švietimo 
sistemos yra sąlygojamos 
aukštųjų mokyklų 
(universitetų) nustatytos  
stojimo tvarkos.



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• Jei norime, kad kūrybiškumas 
taptų labiau vertinamas ne tik 
mokykloje, privalome keisti 
intelekto sampratą.



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• - kūrybiškumas yra per daug galingas veiksnys, kad būtų 
nevertinamas. Žmogus yra pats kūrybiškiausias padaras 
Žemėje. Sakoma, jei Žemėje neliktų bičių, pakaktų 50 metų, kad 
išnyktų ir visos kitos augalų ir gyvūnų rūšys. Tačiau jei Žemėje 
neliktų žmogaus, prireiktų vos 50 metų, kad kitos augalų ir 
gyvūnų rūšys suklestėtų.



• Žmogaus protas –
kaip magnetas: jei 
mąstome apie gerus 
dalykus, geri ir atsitinka. 
Tačiau jei nuolatos 
galvosime apie 
sunkumus, jų 
susikursime dar 
daugiau. Visuomet 
stenkimės ieškoti gerų 
minčių, kad  mąstytume 
pozityviai ir 
nestokotume 
optimizmo. 



AR MOKYKLA ŽLUGDO MOKINIŲ 
KŪRYBIŠKUMĄ?

• “Keliu nykščius už tuos pamišėlius -
nepritapėlius, maištininkus, 
nenuoramas, apvalias lentas 
kvadratinėse skylėse… - tuos, kurie į 
dalykus žvelgia kitaip, nepaisydami 
taisyklių… ar nerodydami pagarbos 
nustatytai tvarkai. Juos galite cituoti, su 
jais galima nesutikti, juos galima šlovinti 
ar jų nekęsti, tačiau jų neįmanoma 
nepaisyti, nes jie keičia dalykus…, tik jų 
dėka žmonija juda pirmyn. Ir nors kai 
kam jie atrodo pamišėliai, iš tiesų jie yra 
genijai, nes tik būdami pakankamai 
pamišę. kad tikėtų, jog sugebės pakeisti 
pasaulį, jie tai ir daro.”

• — Steve Jobs, 1997




