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IŠSAMUS KURSO TURINYS 

 

1. Bendrasis modulis 

1.1 Įvadas   

Kas yra projektas „NEWS“. Ko galite tikėtis iš šio projekto. Projekto tikslai. Kokią įtaką tai gali turėti 

jūsų darbui ir (arba) profesinei padėčiai?  

1.2 Kodėl kritinis mąstymas?  

Kas yra kritinis mąstymas ir kodėl jis toks svarbus. Kodėl turėtume norėti, kad mokiniai mokytųsi ir 

praktikuotų kritinį mąstymą. Kaip mokyti kritinio mąstymo. Mokymasis bendradarbiaujant ir 

kritinis mąstymas. Kaip įvertinti kritinio mąstymo kokybę? Pavyzdžiai - kas yra ir kas nėra kritinis 

mąstymas. 

1.3 Kurso apžvalga  

Kaip naudotis „NEWS“ metodika. Tikslinė grupė. Modulio tikslai ir intelektiniai rezultatai. Skyriaus 

struktūra ir veiklos struktūra. Kurso etapai. 

1.4 Modulio tikslai 

Bloomo taksonomija ir Finko taksonomija tobulinant kritinį mąstymą. Taksonomijų sąsajos ir 

bendrųjų kompetencijų lygis.  

1.5 Tikslinės grupės.  

Mokytojai. Mokiniai:  45+ ir 60+. Grupių dinamika. 

1.6 Pagrindinės kompetencijos - teorinis minimumas mokytojams ir mokiniams  

Kas yra pagrindinės kompetencijos. Kodėl šios penkios kompetencijos yra susijusios su kritiniu 

mąstymu. Ką šios kompetencijos reiškia suaugusiųjų švietime. Kodėl jos svarbios mokymų vadovui. 

Kodėl jos svarbios besimokančiajam. 

1.6.1 Kritinis mąstymas. Kritinis mąstymas realiame gyvenime ir suaugusiųjų švietime. 

Kritinio mąstymo ugdymas. Kritinis mąstymas ir dėstytojai. Kaip ugdyti ir vertinti šią 

kompetenciją? 

1.6.2 Bendravimas ir bendradarbiavimas. Bendravimas realiame gyvenime ir suaugusiųjų 

švietime. Bendravimo, bendradarbiavimo ir kritinio mąstymo ugdymas. Bendravimas ir 

mokytojai. Kaip ugdyti ir vertinti šią kompetenciją? 

1.6.3 Problemų sprendimas. Problemų sprendimas realiame gyvenime ir suaugusiųjų 

švietime. Problemų sprendimas ir kritinio mąstymo ugdymas. Problemų sprendimas ir 

mokytojai. Kaip ugdyti ir vertinti šią kompetenciją?  
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1.6.4 Skaitmeninė kompetencija. Skaitmeninė kompetencija realiame gyvenime ir 

suaugusiųjų švietime. Skaitmeninė kompetencija ir kritinio mąstymo ugdymas. Skaitmeninė 

kompetencija ir mokytojai. Kaip ugdyti ir vertinti šią kompetenciją?  

1.6.5 Mokėjimas mokytis. Mokėjimas mokytis realiame gyvenime ir suaugusiųjų švietime. 

Mokėjimas mokytis ir kritinio mąstymo ugdymas. Mokėjimas mokytis ir mokytojai. Kaip 

ugdyti ir vertinti šią kompetenciją? 
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 1 ĮVADAS 

 „NEWS“ PROJEKTO TIKSLAS - pristatyti naujoviškus būdus, kaip suaugusiųjų švietėjai gali 

pasiekti jaunus suaugusiųjų švietėjus ir besimokančius suaugusiuosius tokiomis temomis kaip 

medijų raštingumas, kritinis mąstymas, IT ir užsienio kalbos. Be to, juo taip pat siekiama 

įtraukti ir reintegruoti jaunus žmones į darbo rinką, kad jie taptų kvalifikuotais suaugusiųjų 

švietėjais. 

Projekto TIKSLAS - suteikti galimybę suaugusiųjų švietėjams teikti geresnes ir tikslingesnes 

paslaugas naudojant pagal projektą įdiegtas priemones. 

Kad būtų pasiekti paminėti tikslai, projekte įgyvendinami šie TRYS INTELEKTINIAI 

REZULTATAI:  

1. „Suaugusiųjų švietimo poreikių tyrimas“: kiekvienoje šalyje partnerėje atlikta apklausa apie 

suaugusiųjų švietėjų dabartinius ir būsimus poreikius;  

2. Metodologija: pagrindinis intelektinis produktas Nr. 2 - naujos veiksmingos metodologijos ir 

mokymo programos, kurioje taikomas kritinis mąstymas bendroje pedagogikoje, formavimas, kaip 

pagrindas tolesnei medijų raštingumo, IT ir užsienio kalbų mokymo specifikacijai;  

3. „Naujų pedagogų mokymo vadovas“: šis intelektinis produktas skirtas naujų suaugusiųjų 

švietėjų mokymui. Šiam mokymui reikalingi darbuotojai, galintys mokyti dar neturinčius patirties 

suaugusiųjų švietėjus apie mokymą visais jo aspektais. Naujų pedagogų profesinis pasirengimas ir 

nauji metodiniai įgūdžiai, įgyti šio mokymo metu, leidžia jiems perduoti savo žinias. 

 

MINIMALUS BESIMOKANČIŲJŲ SKAIČIUS: 9 MAKSIMALUS BESIMOKANČIŲJŲ SKAIČIUS15 

UŽTIKRINTI, KAD VISI TURĖTŲ GALIMYBĘ IŠREIKŠTI SAVO IDĖJAS IR NUOMONĘ. 

 

SKATINTI DIRBTI POROMIS ARBA GRUPĖMIS. 

  

1 

2 
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 2 KODĖL KRITINIS MĄSTYMAS? 

Kas yra kritinis mąstymas? Kodėl kritinis mąstymas toks svarbus? Kodėl turėtume norėti, kad 

mokiniai tobulintų ir praktikuotų kritinį mąstymą? Kaip mokyti kritinio mąstymo? Mokymasis 

bendradarbiaujant ir kritinis mąstymas. Pavyzdžiai - kas yra ir kas nėra kritinis mąstymas. Kritinis 

mąstymas ir bendrieji gebėjimai. 

 

KAS YRA KRITINIS MĄSTYMAS? 

Mūsų tikslas – ugdyti pasirinktos tikslinės grupės - suaugusiųjų besimokančiųjų - kritinį mąstymą 

mokymuose, kurie remiasi metodika, kurią skaitote. Jei mokymų vadovai nori ugdyti savo tikslinės 

grupės kritinį mąstymą, jie turi iki galo suprasti kritinio mąstymo sąvoką, kas tai iš tikrųjų yra. 

Egzistuoja labai daug požiūrių ir apibrėžimų. Ir iškalbingiausi apibrėžimai paprastai nėra patys 

paprasčiausi. Pateiksime keletą paaiškinimų: 

Kritinio mąstymo sąvoka yra suprantama kaip „intelektualiai disciplinuotas procesas, kurio metu 

aktyviai ir sumaniai konceptualizuojama, taikoma, analizuojama, sintezuojama ir vertinama 

informacija, surinkta arba gauta stebint, patyrus, apmąstant, argumentuojant ar bendraujant, kaip 

įsitikinimų ir veiksmų gairė“ (Scriven ir Paul, 2007, p. 1).  

Pridurkime, kad „kritinis mąstymas - tai sistemingas įsitikinimų ar teiginių vertinimas ar 

formulavimas, remiantis racionaliais standartais. Jis veikia pagal racionalius standartus, nes 

įsitikinimai yra vertinami pagal tai, kiek jie pagrįsti priežastimis“ (Vaughn, 2005, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Kritinio mąstymo įgūdžių pavyzdžiai 
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Tačiau atidžiau pažvelkime į faktus, kurie yra akivaizdūs: 

● kritinis mąstymas - tai įgūdis, kurio galima išmokti, išsiugdyti ar patobulinti, 

● kai žmonės išmoksta šio proceso, jie gali jį aktyviai ir sąmoningai kontroliuoti, o tai yra 

teigiama žinia tiek mokytojams, tiek mokiniams ☺. 

Atkreipkime dėmesį, kad kritinis mąstymas yra „intelektualiai disciplinuotas procesas“. Tai reiškia, 

kad jis formuojasi laipsniškai bei sistemingai, apima įvairius įgūdžius ir metodus, kuriuos būtina 

įvaldyti. Pavyzdžiui, informacijos analizė, jos vertinimas, argumentų pagrindimas ir t. t. Juos 

apibendrintai galime vadinti „kritinio mąstymo įgūdžių banku“. Todėl siūloma veikla, orientuota į 

kritinio mąstymo ugdymą, gali būti viena iš paskatų dalyviams arba viena iš paramos formų jų 

kelyje į kritinio mąstymo tobulinimą. Pasirinktos veiklos turi padėti ugdyti kritinį mąstymą, kuris 

yra savarankiškas, savikontroliuojamas, kontroliuojamas ir koreguojamas kasdienėse gyvenimo 

situacijose. 

KODĖL KRITINIS MĄSTYMAS TOKS SVARBUS? 

Pripažinkime, kad dažnai yra daug patogiau mąstyti nekritiškai arba visai nemąstyti. Tad kodėl 

turėtume ugdyti kritinį mąstymą? Naudodami kritinį mąstymą žmonės gerina mąstymo kokybę, 

sumaniai jį analizuodami, vertindami ir rekonstruodami. Kritiškai mąstantys žmonės stengiasi 

nuosekliai bandyti gyventi racionaliai, protingai, empatiškai (Scriven ir Paul, 2008, p. 1). Taigi kyla 

retorinis klausimas: kas nenorėtų taip gyventi? 

Kaip jau minėjome, kritinis mąstymas apskritai gerina mąstymo kokybę, tačiau kartu turime 

atkreipti dėmesį į tai, kad yra svarbių privalumų, susijusių su kritinio mąstymo įsisavinimo procesu. 

Taigi, kritinis mąstymas yra svarbus, nes: 

● jis verčia mus susimąstyti apie priimamos informacijos objektyvumą, 

● palaiko savarankišką, nuo kitų žmonių nepriklausomą mąstymą, 

● motyvuoja mus priimti sprendimus remiantis savo požiūriu į sprendžiamą problemą, 

● stiprina pasitikėjimą savimi, 

● padeda atrasti savo potencialą ir tapatybę, 

● neleidžia mums susipainioti, manipuliuoti informacija ar nekritiškai priimti mus supančius 

įvykius, 

● neleidžia mums priimti skubotų sprendimų. 

 

Taip pat reikia pabrėžti, kad vienas iš tipiškų kritiškai mąstančio žmogaus bruožų yra empatija. O 

kritinis mąstymas nėra susijęs su egocentrišku mąstymu. Priešingai, kritiškai mąstantis žmogus 

atsižvelgia į kito nuomonę ir savo sprendimų poveikį kitiems žmonėms. Tačiau kritiškai mąstantis 

žmogus neleidžia sau lengvai pasiduoti kitų žmonių įtakai. Jis prisitaiko prie reakcijų, todėl kritišką 

mąstymą veiksmingai ugdyti galime tik bendraudami su kitais žmonėmis.    
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KODĖL TURĖTUME NORĖTI, KAD MOKINIAI TOBULINTŲ IR PRAKTIKUOTŲ KRITINĮ 

MĄSTYMĄ? 

Jau aptarėme teigiamas kritinio mąstymo įsisavinimo puses, tačiau kyla klausimas, kodėl 45+ ir 60+ 

besimokantieji vėl turėtų grįžti prie kritinio mąstymo ugdymo, stiprinimo ar tobulinimo. Gali 

atrodyti, kad suaugęs besimokantysis nori ir jau moka priimti savarankiškus sprendimus arba būti 

savarankiškas. Taip, bet... 

Kas po truputį keičiasi mūsų mąstyme su amžiumi? Pirma, mažėja mąstymo lankstumas, todėl 

žmonėms prireikia daugiau laiko sprendimui priimti. Tačiau pagyvenę žmonės yra linkę mąstyti 

įžvalgiau. Jie naudojasi ankstesne patirtimi ir informacija, o jų nuomonė yra pastovesnė. Reiktų 

siekti, kad net ir vyresni žmonės dažniau keistų savo požiūrį spręsdami klausimą ar problemą, nes 

būtent šis įgūdis yra susijęs su kritiniu mąstymu. 

Kritinis mąstymas stiprėja nuo vaikystės pabaigos iki maždaug dvidešimties – trisdešimties metų. 

Paskui, deja, jis mažėja iki septyniasdešimties metų. (Friend & Zubek, 2016, p. 413). Įdomu tai, kad 

nors vyresnio amžiaus žmonių kritinio mąstymo lygis yra žemesnis, kai kurie žmonės ima mąstyti 

labai kritiškai, netgi kritiškiau nei jauni žmonės. Galime daryti prielaidą, kad žmonės, kurie 

tobulėja, ieško naujos informacijos, vis dar gali prasmingai pasinaudoti savo gebėjimu kritiškai 

mąstyti. Todėl daugiau nei naudinga palaikyti šį įgūdį aktyvų, nes sprendimų priėmimo, planavimo 

ir organizavimo ar analitiniai įgūdžiai priklauso gera darbuotojui taip reikalingiems įgūdžiams 

(Eurobarometras, 2010, p. 36). 

KAIP MOKYTI KRITINIO MĄSTYMO? 

Nesvarbu, ar kalbame apie mokytojus, ar apie tuos, kurie mokosi, tam tikra informacija yra svarbi 

visoms grupėms: 

● suprasti kuriame taške aš esu dabar. Kiekvienas žmogus tam tikrame amžiuje turi tam tikro 

lygio kritinio mąstymo įgūdžių. Mokytojui, kuris lavins savo mokinių kritinį mąstymą, yra 

svarbu žinoti, koks yra grupės ugdytinių lygis, kuriame taške jo ugdytiniai yra. Tai žinoti 

svarbu ir patiems mokiniams. Galioja taisyklė, kad pirmiausia reikia žinoti atspirties tašką, o 

tada planuoti tikslus ir būdus jiems pasiekti. Dėl šios priežasties mūsų mokymų veikla yra 

sudėliota ir organizuota taip, pirmiausia vyksta paprastesnės veiklos, suteikiančios galimybę 

gauti informacijos, o vėliau vyksta sudėtingesnės veiklos, suteikiančios galimybę tobulėti. 

● žinoti ką ir kaip keisti. Tikriausiai taip neatrodo, bet kritinio mąstymo įgūdžius galima 

išsiugdyti gana lengvai. Tačiau pirmiausia reikia modeliuoti įgūdį, tada jį praktikuoti ir 

būtinai suteikti besimokantiesiems grįžtamąjį ryšį apie rezultatus (Mulnix, 2012, p. 475). 

Kaip tik pagal tokią struktūrą ir yra organizuojami mūsų mokymai. Žinoma, šiek tiek 

mokymo ir mokymosi dovanos visada padeda ☺. 
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● žinoti, kur noriu nueiti ir kaip savarankiškai tobulėti. Jei kritinio mąstymo ugdymas yra 

procesas, galime įsivaizduoti, kad jį reikia nuolat kartoti ir naudoti praktinio gyvenimo 

situacijose. Todėl savo mokymo kurse pasinaudojome pavyzdžiais iš realaus gyvenimo. 

Manome, kad taip mūsų mokymų dalyviams bus daug lengviau ir patogiau perkelti kai 

kuriuos mokymų elementus tiek į savo pamokas, tiek į realų gyvenimą.  

 

 

MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT IR KRITINIS MĄSTYMAS. 

Įrodyta, kad kritinio mąstymo ugdymas veiksmingas tik grupėje, žmonių bendruomenėje. Visi tai 

žinome: grupėje žmogus susiduria su įvairiais naujoviškais ir, be to, tikrai skirtingais būdais, kaip 

spręsti vieną ir tą pačią gerai žinomą problemą ☺. Tačiau kai kalbame apie mokymąsi mūsų 

mokymų kurso metu, norime pabrėžti, kad tai nėra tik paprastas žmonių suskirstymas į poras ar 

grupes. Neužtenka tik to, kad mokytojas liepia mokiniams bendradarbiauti. Užduotys turi būti 

sudarytos ir pristatomos taip, kad jas atliekant iš tikrųjų liktų poreikis bendradarbiauti. O 

bendradarbiavimas vyksta tada, kai užduotims atlikti reikalinga: 

● skirtingų žmonių sąveika, 

● grupės narių tarpusavio priklausomybė sprendžiant užduotis didėja, 

● reikalaujama, kad kiekvienas grupės narys prisidėtų prie sprendimo, 

● suteikiamos galimybės pritaikyti socialinius įgūdžius, 

● leidžiama grupės nariams siekti aukštesnės grupės veiklos kokybės. (Trabalíková, 2017, p. 

43)  

Tik tokiomis sąlygomis kritinis mąstymas gali būti tobulinamas ir plėtojamas. Savo mokymų metu 

veiklą organizuojame taip, kad ji reikalautų bendradarbiavimo, kartu sukuriame erdvę kiekvienam, 

norinčiam individualiai pasireikšti žmogui. Būtent mokantis bendradarbiaujant galima išklausyti 

2 pav. Kritinio mąstymo raida 
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kitus - jų nuomonę, argumentus ir konstruktyviai reaguoti sprendžiant įvairias problemas. Taip 

mokydamiesi bendradarbiaujant reikšmingai ugdome kritinio mąstymo įgūdžius. 

 

PAVYZDŽIAI - KAS YRA IR KAS NĖRA KRITINIS MĄSTYMAS 

 
 3 pav. Kas yra ir kas nėra kritinis mąstymas. (Šaltinis:https://blog.nclexmastery.com/critical-

thinking-ugh/) 
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KRITINIS MĄSTYMAS IR PAGRINDINIAI GEBĖJIMAI 

Kiekvieną dieną turime spręsti vis naujas problemas. Susiduriame su naujais iššūkiais ne tik 

asmeniniu lygmeniu, bet ir savo šeimose, bendruomenėse ir visuomenėse. Ar manome, kad 

įgūdžių, žinių ir požiūrių, kuriuos įgijome mokykloje, tėvų ar darbovietėse, pakanka ir pakaks mūsų 

gyvenimui ateityje? Tikrai ne. Mes vis dar turime tobulinti savo įgūdžius ir įvairias kompetencijas. 

Priežastys yra šios:  

● mes visi norime gyventi aktyviai,  

● norime ir privalome būti novatoriški,  

● norime dalintis savo idėjomis,  

● norime gyventi taip, kaip planuojame, 

● viskas aplink mus vystosi, 

● kritinis mąstymas yra naudingas mūsų karjerai ir asmeniniam augimui, 

● kritinis mąstymas padeda mums mokytis ir mokyti.  

 

Norėtume gyventi aktyviai, būti novatoriški ir dalintis savo idėjomis. Viskas vystosi, o kai norime 

gyventi taip, kaip planuojame, vis dar turime tobulinti savo kompetencijas. Jų plėtra priklauso nuo 

kiekvieno individo poreikių, tačiau, kai norime būti aktyvūs piliečiai, turime formuoti ir 

kompetencijas, kurios būtų naudingos ne tik mums, bet ir mūsų bendruomenei. 

Kompetencija yra apibrėžiama kaip žinių, įgūdžių ir požiūrių visuma, atitinkanti kontekstą. 

Pagrindiniai gebėjimai - tai gebėjimai, kurių reikia visiems asmenims, kad jie galėtų save realizuoti 

ir tobulėti, būti aktyvūs piliečiai, socialiai įsitraukti į įvairias veiklas, dirbti mėgstamą darbą 

(Rekomendacija, 2006, p. 13). 

Be šių pagrindinių gebėjimų, būtina paminėti kai kuriuos kitus gebėjimus, kurie yra ne mažiau 

svarbūs ir kuriuos būtina tobulinti. Mums, kaip suaugusiųjų švietėjams ir besimokantiesiems, labai 

svarbu sutelkti dėmesį į visų gebėjimų ugdymą.  

Pagrindinių (gimtosios kalbos, raštingumo, skaičiavimo, informacinių ir ryšių technologijų) įgūdžių 

turėjimas yra esminis mokymosi pagrindas, o mokėjimas mokytis padeda sėkmingai įgyvendinti 

visą mokymosi veiklą. Labai svarbu kalbėti ir apie kritinio mąstymo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, 

problemų sprendimo, rizikų vertinimo, sprendimų priėmimo ir konstruktyvaus jausmų valdymo 

svarbą. Būtent šios temos yra svarbios visiems aštuoniems pagrindiniams gebėjimams 

(Rekomendacija, 2006, p. 14). 

Kokia yra skersinių elementų reikšmė ir vaidmuo? Bendrieji arba tarpdalykiniai elementai arba 

kompetencijos dažnai yra apibrėžiami kaip kompetencijų rinkinys, kurį galima taikyti bet kurioje 

profesinėje situacijoje ar atliekant bet kokią užduotį, nepriklausomai nuo to, kur jos buvo įgytos. Jų 

privalumas ugdytojui ir besimokančiajam yra tai, kad šie elementai neapsiriboja sritimi, dalyku ar 

tema.  

Skersiniai elementai yra labiau susiję su vertybėmis ir požiūriais, kurie siejasi su tam tikra sritimi ar 

studijų programa bei yra tarpdisciplininio pobūdžio. Mes, kaip suaugusiųjų švietėjai ir 
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besimokantieji, nesame apriboti. Priešingai, galime ir turime taikyti bei naudoti įvairius elementus 

spręsdami įvairius švietimo klausimus. 

„Vienas iš svarbiausių švietimo uždavinių - formuoti ir ugdyti kompetencijas, ypač transversaliąsias, 

kurios yra esminės ir garantuoja, kad asmenys galės atlikti savo būsimus vaidmenis“.(Tsankov, 

2017, p. 129). 

Visose sistemose yra derinamos įvairios kompetencijos, visos šios kompetencijos turi savo ribas 

arba yra skirtos konkrečiai tikslinei grupei. Visos jos neapsiriboja pažintiniais įgūdžiais ir pabrėžia 

nepažintinius įgūdžius, požiūrį bei vertybes. O įgūdžiai bei vertybės yra labai svarbūs žmogaus 

karjerai ir tikrai gali būti formuojami švietimo priemonėmis (UNESCO, 2016, p. 2). Vadinamieji 

bendrieji gebėjimai, tokie kaip kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir problemų sprendimas, užima 

svarbią vietą visose kompetencijų sistemose (Europos Komisija, 2018, p. 21). 
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 3 KURSO APŽVALGA 

Kaip naudotis „NEWS“ metodologija. Temų ir modulių skirstymas. Mokymo kurso struktūra - kurso 

etapai. Veiklos struktūra.   

KAIP NAUDOTI NEWS METODIKĄ 

Naujos bei veiksmingos metodologijos ir mokymo programos sukūrimas yra pagrindinis „NEWS“ 

projekto intelektinis rezultatas Nr. 2. Būtent kritinio mąstymo taikymas bendroje pedagogikoje yra 

pagrindas tolesnei specifikacijai, t. y. A. Medijų raštingumo ugdymui, B. Informacinių technologijų 

ir C. Užsienio kalbų ugdymui. 

„NEWS“ mokymo programa yra pagrindinis metodinis dokumentas, kuriuo remiamasi rengiant 

mokymosi turinį. Jos struktūra:  

1. Bendrasis ugdymas 

● Kurso apžvalga, kurioje aprašoma kritinio mąstymo problema ir kodėl kritinis mąstymas yra 

toks svarbus, taip pat paaiškinama, kaip mokymo programa yra pritaikyta 45+ suaugusiųjų 

besimokančiųjų poreikiams. 

● Aprašomi metodai, kuriais mokiniai įgyja bendrojo ugdymo srities pagrindines 

kompetencijas. 

● Įvardijami bendrieji mokymosi tikslai, apimantys visus moduliui būdingus numatytus 

mokymosi rezultatus. 

● Aptariama mokymo kursuose naudojama metodika, suteikianti įvairių įžvalgų. 

● Kompetencija pagrįstas požiūris į mokymo programą. 

● Kurso struktūra, kurioje pateikiami mokymo programą sudarantys mokymosi blokai ir 

(arba) moduliai, taip pat trumpi jų aprašymai. 

● Mokymosi veikla, skirta savarankiškam mokymuisi ir mokytojo vadovaujamam mokymuisi. 

2. Informacinių ir komunikacinių technologijų, užsienio kalbų ir medijų raštingumo programos yra 

panašios struktūros.  

Atsižvelgdami į partnerių organizacijose atliktos apklausos (pirmasis intelektinis rezultatas) 

rezultatus, nustatėme pagrindines kompetencijas, reikalingas švietimui ir ugdymui medijų 

raštingumo, informacinių technologijų ir užsienio kalbų srityse.  
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TEMŲ IR MODULIŲ SUSKIRSTYMAS 

● Mokymo programa paprastai reiškia žinias ir įgūdžius, kuriuos mokiniai turėtų įgyti, t. y. 

mokymosi standartus arba mokymosi tikslus, kuriuos mokiniai turėtų pasiekti; mokytojų 

dėstomus dalykus ir pamokas; mokiniams skiriamas užduotis ir projektus; kurso metu 

naudojamas knygas, medžiagą, vaizdo įrašus, pristatymus ir literatūrą; testus, vertinimus ir 

kitus mokinių mokymosi vertinimo metodus. 

● Mokomasis modulis - tai vienoje vietoje surinktas kurso išteklių rinkinys. Jis sudaromas 

siekiant lavinti aktyvų mokymąsi ir pagerinti kritinį mąstymą bei problemų sprendimo 

įgūdžius. Jis taip pat suteikia mokytojui galimybę klasėje atlikti formuojamąjį vertinimą. 

Taigi, modulis padeda kurti lankstesnę mokymosi aplinką ir mokytojams, ir 

besimokantiesiems. 

 

1 MODULIS. BENDROJI METODOLOGIJA  

Svarbiausi bendrieji gebėjimai yra mokymasis mokytis, skaitmeninė kompetencija, problemų 

sprendimas, bendravimas bei bendradarbiavimas ir kritinis mąstymas. 

Trukmė: modulis trunka 2 dienas, t.y. 6 pamokas. Kiekvienas užsiėmimas trunka 45 minutes. 

Struktūra: moduliai yra suskirstyti taip: įvadas, 5 pagrindinių kompetencijų pamokų planai, 

vertinimas. 

2 MODULIS. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS (IT) 

Svarbiausi bendrieji gebėjimai yra kritinis mąstymas, skaitmeninė kompetencija, mokėjimas 

mokytis, problemų sprendimas ir bendravimas bei bendradarbiavimas. 

Trukmė: modulis trunka 1 dieną, t.y. 6 užsiėmimus. Kiekvienas užsiėmimas trunka 45 minutes. 

Struktūra: įvadas, 2 formos/planai, skirti veikloms, kuriose ugdomos pagrindinės kompetencijos, 

kritinio mąstymo kompetencija, vertinimas. 

3 MODULIS. MEDIJŲ RAŠTINGUMAS 

Svarbiausi bendrieji gebėjimai yra: kritinis mąstymas, medijų raštingumas, mokėjimas mokytis, 

problemų sprendimas ir bendravimas bei bendradarbiavimas. 

Trukmė: modulis trunka 1 dieną, t.y. 6 užsiėmimus. Kiekvienas užsiėmimas trunka 45 minutes. 

Struktūra: įvadas, 2 formos/planai, skirti veikloms, kuriose derinamos ugdomos pagrindinės 

kompetencijos, kritinio mąstymo kompetencija, vertinimas. 
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4 MODULIS. UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS 

Svarbiausi bendrieji gebėjimai yra: kritinis mąstymas, medijų raštingumas, mokėjimas mokytis, 

problemų sprendimas ir bendravimas užsienio kalba. 

Trukmė: modulis trunka 1 dieną, t.y. 6 užsiėmimus. Kiekvienas užsiėmimas trunka 45 minutes. 

Struktūra: įvadas, 2 formos/planai veikloms, kuriose yra derinamos pagrindinės kompetencijos, 

kritinio mąstymo kompetencija, vertinimas. 

MOKYMO KURSO STRUKTŪRA (KURSO ETAPAI) 

Atskiruose mokymo kursuose yra naudojama lygių metodika, t.y. veikla vykdoma tarpusavyje 

susijusiais ir vienas po kito einančiais etapais. Jie organizuojami nuo mažiausiai sudėtingų iki 

sudėtingesnių mąstymo procesų reikalaujančių ir grindžiami Bloomo taksonomija ir Finko 

taksonomija, taip pat kitais mokymo metodais. 

Kurso struktūra yra tokia: 

1 ŽINGSNIS: įvadas  

     1. Veikla: įvadinė veikla  

2 ŽINGSNIS: Kritinio mąstymo įgūdžių modeliavimas  

              2. Veikla: Įvestis (žinoti) 

3 ŽINGSNIS: Kritinio mąstymo įgūdžių praktika  

3. Veikla: (suprasti)  

4. Veikla: (taikyti)  

5. Veikla: (analizuoti)  

4 ŽINGSNIS: Kritinio mąstymo gūdžių vertinimas ir grįžtamojo ryšio teikimas  

6. Veikla: (vertinti ir kurti)  

7. Veikla: Apibendrinti 
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1 lentelė. Mokymo kurso struktūra 

 

Ši struktūra leidžia mokytojams būti lankstiems, nes jie gali išsamiai nagrinėti kai kuriuos 

klausimus, remdamiesi mokymų grupės kritinio mąstymo lygio įvertinimu. Rekomenduojame 

naudoti veiklą, kuri palengvina susipažinimą grupėje, t.y. ledlaužius arba vardų žaidimus, apšilimą 

(2.1 skyrius). 

Remdamiesi bendrosios kompetencijos „Kritinis mąstymas“ pavyzdžiu, aprašome atskirus kurso 

etapus ir žingsnius: 

- 1 ŽINGSNIS: įvadas - tai veikla, kurios metu dalyviai supažindinami su problema, taigi, dalyviai ir 

mokymų vadovai bando įvertinti, kiek jie jau žino apie pasirinktą problemą. 

- 2 ŽINGSNIS: įgūdžių modeliavimas - šiame kurso etape rekomenduojame naudoti sąvokų 

žemėlapius ir argumentų žemėlapius. Ar žinote kodėl? Pateikiame paaiškinimą.  

Įrodyta, kad besimokančiųjų kritinio mąstymo įgūdžiai tobulėja greičiau, kai mokymas yra 

grindžiamas sąvokų ir argumentų žemėlapiais (Van Gelder, 2005, p. 45). Taigi, kad mokiniai galėtų 

tobulinti savo įgūdžius, jie turi turėti tvirtą pagrindą atpažinti skirtumą tarp įrodymų ir jais 

grindžiamų išvadų.  

Vienas iš būdų, kaip galime padėti mokiniams šiuo atžvilgiu, yra plačiai naudoti argumentų 

žemėlapius. Argumentų ir įrodymų grandinės yra hierarchiškai struktūrizuotos, kai vienos 

prielaidos patvirtina kitas ir netiesiogiai, kartu ar nepriklausomai patvirtina išvadą, tada mes galime 

sudaryti šių struktūrų diagramas (Dawson, 2000, p. 80).  

Taip pat yra įrodymų, kad iš tiesų kritiškai mąstantis žmogus supranta kritinio mąstymo teoriją. Tai 

iš dalies reiškia, kad jis turi naudoti specialųjį žodyną. Užuot sakęs: „Kritinis mąstymas“, žmogus, 

kuris išmano kritinio mąstymo teoriją, gali pasakyti, kad „jis nesutinka su išvada, nors ir sutinka su 
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prielaidomis, nes išvada yra post hoc ergo propter hoc klaidos pavyzdys“ (Van Gelder, 2005, p. 44). 

Jei mokiniai nori būti sėkmingesni kritinio mąstymo specialistai, jie turi išmokti argumentų modelių 

ir klaidų pavadinimų. Vadinasi, vien kritinio mąstymo teorijos mokymas nepagerins mokinių 

gebėjimo kritiškai mąstyti. 

- 3 ŽINGSNIS: įgūdžių lavinimas - keliose veiklose yra kartojamos pagrindinės ir paprasčiausios 

veiklos, jos perimamos ir įsisavinamos įgyvendinant sudėtingesnes veiklas. Be to, mokiniai gauna 

išsamų grįžtamąjį ryšį (Mulnix, 2012, p. 475). 

- 4 ŽINGSNIS: veiklos vertinimas ir grįžtamasis ryšys.  

Mes vadovaujamės Mulnix (2012, p. 475) struktūra ir kitose temose, kurios yra išdėstytos po 

kritinio mąstymo temos, naudojame 2, 3 ir 4 žingsnius, skirtus individualiai kompetencijai. 

Apibendrindami mokytojai taip pat gali naudoti darbo apibendrinimui skirtas veiklas arba 

baigiamąsias veiklas (jos yra pateikiamos 2.1 skyriuje) 

VEIKLOS STRUKTŪRA 

Kiekviena veikla vykdoma pagal tą pačią aiškią ir veiksmingą struktūrą: 

Veiklos aprašymas:  

Pavadinimas: 

Metodologinė įžvalga: 

tikslai: 

metodai:  

patobulinti pagrindiniai gebėjimai: 

pagerėję kritinio mąstymo įgūdžiai:  

Trukmė:  

Priemonės:  

Eiga: įvadas, klausimas ir motyvacija, nurodymai, apmąstymai, išvados. 

Papildoma informacija (palengvinimai, patarimai, sėkmės veiksniai ir (arba) silpnybės, apribojimai, 

perkėlimo galimybės, reikalingi ištekliai). 

VEIKLOS aprašymas:  

Nurodome veiklos tikslą. Tai glausta esminių elementų santrauka, į šiuos elementus vedantys 

mokymus turi atkreipti dėmesį siekdami savo tikslų kartu su besimokančiaisiais.  
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Pavadinimas: 

Rinkomės ne tik paprastus, bet ir įdomius pavadinimus. Jų tikslas - atkreipti dėmesį, įkvėpti arba 

sukelti susidomėjimą ir padėti kelti klausimus apie tai, kas vyks. Tai svarbus elementas, siekiant 

patraukti mokinių dėmesį. 

Tikslai: 

Veikla organizuojama pagal atskirus Bloomo taksonomijos lygius, taip pat panaudojant Finko 

taksonomijos elementus. Šiame etape išsikeliame konkrečius tikslus, t.y. nurodome, ką mokiniai 

turėtų išmokti, kokius įgūdžius išvystyti ar įgyti (Bajtoš, 2013, p. 13). Svarbu įvardinti ir konkrečius 

mokymosi bei asmenybės tobulėjimo tikslus, nes siekiame ugdyti ne tik žinių, kognityvinių įgūdžių, 

kūrybiškumo ir mąstymo, bet ir vertybių bei socialinių-komunikacinių įgūdžių sritį. 

Formuluodami savo tikslus vadovavomės žemiau pateiktu Magerio metodu. 

Tikslai padeda apibendrinti besimokančiųjų veiklą. Mes siekėme naudoti įvairius veiksmažodžius, 

nes jie skatina veikti. Veiksmažodžių naudojimas padeda aiškiau matyti kokius pagrindinius ir 

konkrečius tikslus norime pasiekti pasirinkta veikla, kokius veiksmus mokiniai atlieka arba kokius 

veiksmus jie geriau mokės atlikti įgyvendinę mokomąsias veiklas.  

Tikslai išreiškia veiklos sąlygas: padeda suprasti kaip ir kokiomis sąlygomis veikla turi būti 

įgyvendinta. 

Pavyzdys: 

 Mokinių veiklos rezultatai - 

stebima veikla  

(veikiamosios rūšies 

veiksmažodis) 

Veiklos sąlygos 

Mokytojas ... paaiškina .. kritinio mąstymo įgūdžių 

svarbą grupės nariams. 

Metodai:  

Taikome įvairius ugdymo metodus ir būdus, čia paminėsime svarbiausius panaudotus konkrečiose 

veiklose. Rinkdamiesi metodus vadovaujamės suplanuotais tikslais ir šiuolaikinėmis mokslo 

žiniomis apie efektyvų suaugusiųjų besimokančiųjų kritinio mąstymo ugdymą (plačiau 1.3 skyriuje). 

Individualaus ugdymo metodus taikome kartu su metodais, skirtais besimokantiesiems grupėse, 

t.y. bendradarbiavimo metodais, dialogo ir problemų sprendimo metodais. 
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Patobulintos pagrindinės kompetencijos: 

Atrenkame tuos pagrindinius gebėjimus, kurie dažniausiai įgyjami ir ugdomi veiklos metu. 

Akivaizdu, kad negalime ugdyti bet kurios kompetencijos izoliuotai nuo visų kitų. Priešingai, 

veikloje naudojamės jų sinerginiu poveikiu. 

Geresni kritinio mąstymo įgūdžiai:  

Mes kalbame apie įgūdžius tam tikrų kritinio mąstymo įgūdžių tikslingo ugdymo lygmeniu, 

siekdami tobulinti įvairių žmogaus gebėjimų ugdymą, taip pat individualių ir pasirinktų 

kompetencijų ugdymą kritinio mąstymo kontekste (mokėjimas mokytis, skaitmeninė 

kompetencija, problemų sprendimas ir bendravimas bei bendradarbiavimas), žr. 1.4 skyrių. 

Ugdomi kritinio mąstymo įgūdžiai aprašyti skyriuje „Svarbiausi kritinio mąstymo įgūdžiai“.   

Trukmė:  

Mūsų įvardinta užsiėmimų trukmė yra apytikslis laikotarpis idealiomis sąlygomis. Veikla turėtų būti 

suplanuota taip, kad patys mokytojai galėtų nuspręstų, kurią veiklą būtina išsamiai išnagrinėti, o 

kuriai reikia mažiau laiko. Užsiėmimo laikas priklauso nuo to, kaip patys mokytojai vertina savo 

grupės mokinių pagrindinių kompetencijų lygį. Rekomenduojame mokymų vadovams kiekvienos 

veiklos pradžioje informuoti besimokančiuosius apie mokymosi laikotarpio trukmę, o vėliau, 

įgyvendinat veiklą, jį priminti. Likus kelioms minutėms iki veiklos pabaigos, mokytojas gali duoti 

ženklą apie individualaus ar grupinio darbo pabaigą. 

Priemonės:  

Pagrindinės priemonės, kurias turi turėti vedantys mokymus žmonės. Žinoma, mokytojai gali 

kūrybiškai pritaikyti medžiagą pagal esamas sąlygas bei turimas priemones.  

Eiga: 

Mūsų metodika remiasi Kolbo mokymosi ciklu, kuris taikomas patyriminiame mokymesi. Mūsų 

tikslas buvo pabrėžti patirties svarbą veikloje. Patirtis yra lengvai perkeliama į realaus gyvenimo 

situacijas. Organizuodami veiklą naudojame 5 etapus. Veikla pradedama nuo „įvadinės veiklos“, 

tada motyvuojame mokinius, instruktuojame juos, įvertiname patirtį ir baigiame veiklą 

(Trabalíková ir Zemančíková, 2015, p. 17). 

Įvadas: 

Pateikiame pavyzdį, kaip vedantis mokymus mokytojas gali pristatyti, pradėti ir paaiškinti veiklą. 

Klauskite ir motyvuokite: 

Motyvuoti mokinius bendradarbiauti yra labai svarbu, kad veikla vyktų sklandžiai ir būtų gauta kuo 

daugiau naudos iš mokinių turimos patirties. Mokinius galime motyvuoti užduodami klausimus, 

pateikdami pavyzdį arba papasakodami realią situaciją. Mokinių dėmesys sutelkiamas į veiklos ryšį 

su kasdienio gyvenimo klausimais. 
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Instrukcija: 

Čia pateikiamos instrukcijos, kurias mokytojai sako mokiniams veiklos metu. Jos turi būti aiškios ir 

padėti įgyvendinti užduotis. Pabrėžėme instrukcijų aiškumą ir nedviprasmiškumą, nes aiškumas yra 

būtinas įgyvendinant veiklos tikslus. Mokymų vadovai pirmiausia pateikia nurodymus, o tada 

užduoda klausimus. Mokytojai stebi veiklą, skatina visus spręsti problemas ir padeda iškilus 

klausimams ar problemoms.  

Refleksija: 

Baigiamajame etape yra būtina refleksija ir grįžtamasis ryšys. Kartais tai yra svarbiau nei pati veikla, 

todėl atkreipkime reikiamą dėmesį ir skirkime šiai veiklai pakankamai laiko. Dažnai būtent 

refleksijos dėka mokiniai įgyja patirties, kuri jiems vėliau padės ir realiose gyvenimo situacijose. 

Žodinės refleksijos atveju naudojame klausimus, susijusius ne tik su veiklos rezultatu, bet ir su tuo, 

KAIP žmonės priėmė tokį sprendimą, kokius jausmus jiems sukelia rezultatas ir kaip jie šį rezultatą 

pritaikys savo gyvenime. Taip pat mokytojas turėtų bent trumpam sugrįžti prie tikslų, kuriuos 

ketino pasiekti. 

Išvados: 

Kaip įvadas supažindina su veikla, taip galutinės išvados veiklą užbaigia. Mokytojas turi 

apibendrinti kokie tikslai buvo išsikelti ir kaip jie buvo pasiekti.  

Daugiau informacijos: 

Jei reikia, mokytojas turi pateikti metodines pastabas dėl palengvinimų, patarti, pastebėti, įvardinti 

sėkmės veiksnius ir (arba) silpnybes, apribojimus, perkėlimo galimybes, reikalingus išteklius.  

Veikla yra suskirstyta į dvi grupes. Viena jų skirta mokiniams, kita - mokiniams. 
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 4 MODULIO TIKSLAI 

Bloomo taksonomija ir kritinio mąstymo tobulinimas. Finko taksonomija ir kritinio mąstymo 

tobulinimas. 

Ką turite omenyje, kai klausiame jūsų apie tikslus švietimo srityje? Kokias emocijas jaučiate? Mes 

užduodame šios klausimus, nes kiekvienas prisimename, kad mūsų emocijos, susijusios su šia 

sritimi, buvo gana įvairios, kai pradėjome savo mokymus ir paskaitas☺. Atrodo, kad šis klausimas 

tikrai sudėtingas ir kompleksiškas. Tiesa ta, kad kai mokytojas supranta tikslų aktualumą, kurso ir 

veiklos tikslus, tai reiškia, kad yra pagrindas juos įvykdyti, kad mokymų dalyviai pasiekia tikslus ir 

kursas yra efektyvus. Jei noriu ką nors pavežti, tai pirmiausiai aš pats turiu žinoti, kur važiuoti savo 

automobiliu☺. 

Pradėkime lengvai ir paprastai. Mūsų mokymuose yra vadovaujamasi Bloomo ugdymo tikslų 

taksonomija ir Finko reikšmingo mokymosi taksonomija. Bloomo taksonomiją, arba jos pataisytą 

formą (Turek, 2006, p. 22), pasirinkome kaip vieną iš galimų kursų tikslų apibrėžimų ir klasifikacijų į 

kategorijas, o kartu ir klausimus bei užduotis, kurios seka po tikslų (plačiau 1.2). Ją primygtinai 

rekomenduojama taikyti pradedantiesiems mokymų vadvams. Mūsų pasirinktų bendrųjų 

kompetencijų (kritinis mąstymas, mokėjimas mokytis, skaitmeninės kompetencijos, problemų 

sprendimas, bendravimas bei bendradarbiavimas) ugdymas reiškia ir ugdymąsi jausmų srityje. Mes 

juk kartu dirbame su pokyčiais emocinėje sferoje, vertybėmis, socialiniais-komunikaciniais įgūdžiais 

ir mokymusi mokytis. Dėl šios priežasties taip organizuotą metodiką susiejame su L. D. Finko, 

reikšmingo mokymosi autoriaus, taksonomija. 

OBJEKTYVIOJI BLOOMO TAKSONOMIJA IR KRITINIO MĄSTYMO TOBULINIMAS  

Kritinio mąstymo tobulinimui mes jį taikėme todėl, kad jis leidžia suskirstyti mokytojo pateiktas 

užduotis į „žemesnio“ ir „aukštesnio“ lygio. Pirmosios reikalauja mažiau sudėtingų mąstymo 

operacijų nei antrosios. Taigi, užduotys tampa sudėtingesnės atskirais lygmenimis. 

Akivaizdu, kad egzistuoja ryšys tarp mokytojo pateiktos užduoties tipo ir lygio bei mokinio 

mąstymo tipo ar lygio. Skiriamų užduočių ar užduodamų klausimų sunkumas ir sudėtingumas gali 

turėti didelės įtakos mąstymo būdui. Mokiniai, kurie geba mąstyti „aukštesniu lygiu“, taip pat gali 

naudoti ir taikyti informaciją, tuo tarpu mokiniai, kurie dirba tik su faktine informacija savo 

atmintyje, atliks užduotį kiek kitaip. Tačiau tam, kad būtų galima pritaikyti šias žinias, reikia kad 

mokymus vedantys suaugusiųjų švietėjai įvaldytų užduočių skyrimo ir klausimų uždavimo techniką. 

Užduotys, reikalaujančios žemesnio lygio mąstymo įgūdžių 

1. Užduotys, reikalaujančios žinių (atgaminimo): mokiniai prisimena arba atpažįsta konkrečius 

faktus, žinias, terminus, operacijas, taisykles, kriterijus, bendrąsias ir abstrakčias žinias, dėsnius ir 
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teorijas. Kalbame apie elementus, kuriuos mokiniai atsimena, tai nereiškia, kad mokiniai juos 

supranta ir žino, kaip juos taikyti. 

2. Užduotys, reikalaujančios supratimo (aiškinimo): mokiniai gali suprasti žodžiu, vaizdu ar simboliu 

pateiktos informacijos prasmę ir turinį. Turinys turi būti pateikiamas jiems prasminga forma, kitaip 

jis bus nenaudingas. Pavyzdys – atpasakoti bei interpretuoti turinį arba pranešimą savais žodžiais. 

3. Taikymo (apibendrinimo) užduotys: mokiniai turi išmokti prasmingai taikyti abstrakcijas ir 

apibendrinimus (teorijas, įvairius dėsnius, principus, taisykles, sąvokas) konkrečiose situacijose. 

Mokiniams turėtų būti suteikta galimybė pritaikyti viską, ko jie mokosi (tiek jau pažįstamose, tiek 

naujose situacijose). 

Užduotys, reikalaujančios aukštesnio lygio mąstymo įgūdžių 

4. Analizės užduotys: tikimasi, kad mokiniai sugebės atlikti sudėtingos informacijos analizę. Be to, 

jie turėtų apibrėžti elementų hierarchiją, principus, jų organizavimą, ryšius ir tarpusavio sąveiką. 

Tam reikalingi dviejų kategorijų mąstymo įgūdžiai. 

5. Vertinimo užduotys: mokiniai turi apsvarstyti, ar idėjos, santykiai, darbai, metodai ir pan. 

tikslumo, veiksmingumo, ekonomiškumo ir tikslingumo požiūriu atitinka nustatytus kriterijus ir 

standartus. Šis vertinimas gali būti ir kokybinis, ir kiekybinis. 

6. Kūrybiškumo užduotys: mokiniai turi sujungti dalis į visiškai naują vienetą, kuris gali būti 

ataskaita, planas, projektas, abstraktus tekstas. Jie gali sukurti naują vienetą arba patobulinti 

senąjį. 

Kai mokytojai įvaldo atskirus mąstymo lygius, jie žino, kaip vertinti ir atsižvelgti į besimokančiųjų 

kompetencijos lygį. Jie supranta, kuriuos lygius mokiniai yra įvaldę, todėl gali skirti užduotis ir 

pateikti klausimus taip, kad mokiniai pasiektų aukštesnį mąstymo įgūdžių lygį. Galiausiai ir patys 

mokiniai po truputį išmoks vertinti save. Štai jums pavyzdys iš 5 temos „Kritinis mąstymas“: 

1. lygis: įvardinti tipinius kritinio mąstymo bruožus pagrindiniame lygmenyje, apibrėžti konkrečius 

jo pavyzdžius bendraujant.  

2. lygis: suprasti. Iliustruoti kritinio mąstymo svarbą gyvenime savo pavyzdžiu. 

3. lygis: taikyti. Taikyti kritinio mąstymo žinias, kai reikia keisti savo veiklas dienos eigoje. 

4. lygis: analizė. Išsamiai išanalizuoti tipinius pateikto paveikslo elementus ir taikyti kritinį 

mąstymą. 

5. lygis: įvertinti. Įvertinti reklamos poveikį savo apsipirkimo būdui ir suformuluoti išvadas dėl savo 

elgesio ateityje. 

6. lygis: reklaminio šūkio ir logotipo pavyzdys, kai mokinys gali kūrybiškai pritaikyti argumentus, 

sukurdamas bei pademonstruodamas savo pasirinktų produktų pardavimo procesą. 
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Žinoma, tikimės, kad besimokantieji šią patirtį pritaikys kasdienėse situacijose... Bet tai jau kita 

istorija. Istorija apie savidiscipliną, savimotyvaciją ir savęs vertinimą. Taigi apie tai ir yra Bloomo 

taksonomija ☺. O kaip dėl Finko? 

FINKO TAKSONOMIJA IR KRITINIO MĄSTYMO TOBULINIMAS 

Remiantis Finko teorija, mokymąsi sudaro: 

● pamatinės žinios: suprasti ir įsiminti konkrečią informaciją ir idėjas; 

● taikymas: įgūdžiai; kritinis, kūrybinis ir praktinis mąstymas;  

●   integracija; idėjų, žmonių, gyvenimo sričių sujungimas;  

● žmogiškasis matmuo: mokymasis apie save ir kitus; 

● rūpinimasis: naujų jausmų, interesų, vertybių ugdymas; 

● mokėjimas mokytis: tapti geresniu mokiniu, domėtis dalyku, savarankiškai mokytis. 

Norėtume pabrėžti, kad vienas iš svarbių šios taksonomijos bruožų yra tai, kad ji yra ne 

hierarchinė, o santykinė ir netgi interaktyvi (Fink, 2003, p. 6). Schemoje parodytas (3 pav.) 

interaktyvus šios taksonomijos pobūdis. Šis interaktyvus bruožas svarbus mokytojams, nes reiškia, 

kad įvairios mokymosi rūšys yra sinergiškos. 

Apibendrinant galima teigti, kad kurso efektyvumui svarbus dalykas yra tikslų klasifikavimas, po to 

užduočių ir atitinkamų klausimų supratimas. Tai yra būtina aktyvaus mokymosi ir kritinio mąstymo 

vystymo sąlyga. 

Fink, L. D. (2003) Kas yra reikšmingas mokymasis? Oklahomos universitetas. Jossey-Bass. Turek, I. 

(2006). Vakarų Europos mokyklų mokymosi metodai. STU Bratislavoje.   

 

 
4 pav. Taikomos taksonomijos 
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 5 TIKSLINĖS GRUPĖS  

Mokytojai. Mokiniai:  45+ ir 60+. Bendravimas grupėje. 

Grupių dinamika. 

 

MOKYTOJAI. MOKINIAI:  45+ IR 60+ 

Mūsų mokymų tikslinė grupė - suaugusieji besimokantieji (amžius: 45+ ir 60+). Išsilavinimas yra 

pagrindinis mūsų gyvenimo poreikis bet kuriame amžiuje. Tačiau suaugusiųjų besimokančiųjų 

švietimas turi specifinių bruožų. Suaugusieji besimokantieji pradeda mokytis turėdami žinių ir 

asmeninės patirties, įgytos per savo profesinę karjerą ir asmeninį gyvenimą. Gebėjimas mokytis 

išlieka visą žmogaus gyvenimą, bet labai daug mokantis lemia paties žmogaus lemia lūkesčiai 

(Ilmarinen, 2005, p. 224). Todėl būtina, kad besimokančiųjų lūkesčiai būtų aiškūs ir apibrėžti, o 

visas ugdymo procesas atitiktų šiuos lūkesčius. 

Švietimo dalyviai turi daug patirties, yra gana gerai informuoti ir dažnai finansiškai nepriklausomi. 

Jie suinteresuoti kelti savo kompetenciją. Jie linkę užsiimti savo pomėgiais, nori aktyviai bendrauti 

su savo bendruomene (Reidl, 2012, p. 66). Natūralu, kad žmonės norėtų išlikti sveiki ir žvalūs, nes 

tai yra svarbiausia įgyvendinant kasdienio gyvenimo užduotis. Suaugusieji besimokantieji tikisi iš 

mokytojo kompetencijos, kad mokytojas jiems pateiks aiškią ir suprantamą informaciją. 

Mokymasis nėra pasyvus informacijos priėmimas, bet veikiau aktyvus jos apdorojimas (Ilmarinen, 

2005, p. 225). Gerai, kai mokytojas suvokia vyresnio amžiaus besimokančiųjų ambicijas ir jų norą 

mokytis kaip galimybes, tuo turėtų remtis ir kiekvienas, kuris moko 60+ amžiaus žmones.  

Suaugusiųjų besimokančiųjų kognityvinės funkcijos skiriasi nuo, tarkim paauglių kognityvinių 

funkcijų. Su amžiumi mažėja mechaninė atmintis. Išsilavinimas ir patirtis šiame procese nevaidina 

svarbaus vaidmens. Ilgalaikė atmintis mažėja minimaliai, o naujų faktų įsiminimas smarkiai 

sumažėja. Tačiau ją kompensuoja jungiamoji atmintis (Ilmarinen, 2005, p. 224). Nauji ir nežinomi 

dalykai yra siejami su senesniais ir žinomais. Naujas informacijos sluoksnis statomas ant 

ankstesnio, kieto ir stipraus sluoksnio. Todėl turime skatinti besimokančius suaugusiuosius sieti 

naujas žinias su ankstesne patirtimi. Svarbu parodyti ir paaiškinti, kodėl šios žinios pagerina jų 

darbą ir gebėjimus gerai atlikti pateiktas užduotis. Taip pat turime nepamiršti, kad anksčiau įgyta 

informacija neturėtų būti kliūtis mokytis naujos informacijos. Negalima pamiršti ir neigiamų 

nuostatų bei baimių, kurios gali trukdyti ugdymo procesui. Svarbu priminti besimokantiesiems, kad 

klaidos yra leidžiamos bei neišvengiamos. Vyresni mokiniai taip pat mokosi iš savo klaidų, kaip ir 

jaunesni. 

Senstant keičiasi ir jutimo funkcijos. Vyresnio amžiaus žmogaus akims reikia daugiau šviesos. 

Šviesa palengvina naujos informacijos gavimo procesą ir sumažina regėjimo pastangas. Klausa 

jautriau reaguoja į trikdančius elementus (Ilmarinen, 2005, p. 227). 
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Natūralu, kad 45+ ir 60+ besimokančiųjų suvokimas pojūčiais labai skiriasi. Dėl šios priežasties 

mums reikia žinoti besimokančiųjų amžių, kad pagerintume grupės dinamiką. Tada galėsime 

pasirinkti užduotims atlikti reikalingą tempą ir laiką. Remdamiesi mokymosi patirtimi, galime 

išskirti keletą stilių (Ilmarinen, 2005, p. 228): 

● Aktyvūs dalyviai - visada pasiruošę susidurti su nauja situacija. Jiems svarbus dalyvavimas ir 

konkreti veikla, mėgsta spontaniškus žingsnius. Aktyvūs dalyviai yra žmogiški ir reaguoja 

remdamiesi savo jausmais. 

● Atsargūs stebėtojai - jie dažniausiai sėdi klasės gale ir yra labiau stebėtojai. Dažnai jie būna 

intravertai, tačiau geriau jaučia bei supranta grupės situaciją ir vidinius santykius. 

● Logiškai mąstantys - jie stengiasi išsamiai suprasti kelių reiškinių priežastis ir poveikį. Jie 

interpretuoja turimą informaciją, ieško teorijos ar modelio, kuris atitiktų jų stebėjimus. Jų 

pranašumas - mąstymas. 

● Eksperimentuojantys įgyvendintojai - jie kuria idėjas ir rizikuoja. Jų išvados yra grindžiamos 

patirtimi, jie mėgsta išbandyti naujus metodus. Šie žmonės yra ekstravertiški ir nekenčia 

netikrumo. 

Taiki ir saugi aplinka taip pat yra būtina visų besimokančių suaugusiųjų mokymosi veiklos sąlyga. 

Reikia atsižvelgti į erdvę, kurioje vyksta mokymosi procesas ir ugdymo reikalavimus (Krystoň, 

Šerák, Tomczyk, 2014, p. 69). Ypač 60+ suaugusiųjų besimokančiųjų atveju turime įsitikinti, kad: 

● mokymo vieta yra prieinama, lengvai pasiekiama ir lengvai randama (pvz., yra automobilių 

stovėjimo aikštelė, mokymų vieta yra netoli transporto stotelės); 

● parinktas tinkamas apšvietimo intensyvumas; 

● visa reikalinga įranga yra klasėje, lengva orientuotis erdvėje; 

● tinkamo dydžio, kontrasto ir grafikos informacijos pateikimas. 
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BENDRAVIMAS GRUPĖJE 

Bendraujant su suaugusiais besimokančiaisiais, ypač priklausančiais 60+ amžiaus grupei, tikslinga 

dažnai vartoti žodį „senjoras“, „senjorams palanki veikla“ arba „senjorų požiūris“. Ne visi jie 

norėtų, kad į juos būtų taip kreipiamasi, nes kai kuriose šalyse šie žodžių junginiai siejami su 

finansinės paramos, sveikatos priežiūros ir pasyvumo lūkesčiais. 

Vokietijos spaudos duomenimis, 7 žodžiai sudaro suprantamą sakinį. 10 žodžių vis dar yra gerai. 

Septynerių metų vaiko supratimas nutrūksta po 8 žodžio. Trečdaliui suaugusių gyventojų tai būna 

11-as žodis. Kas antras suaugęs žmogus nesupranta sakinio po 14-ojo žodžio (Reidl, 2012, p. 69). 

Tai susiję su mūsų smegenų veikla ir gebėjimu apdoroti informaciją. Dėl to, kad sudėtingi sakiniai 

reikalauja didesnių suvokimo galimybių, vyresniame amžiuje žmonėms tikrai yra sudėtingiau 

suprasti reikiamą informaciją. Tai pasakytina apie rašytinį ar sakytinį žodį. Ankstesnė patirtis ir 

žinios suaugusiųjų besimokančiųjų lūkesčius nukreipia į aiškią ir suprantamą informaciją, pagrįstą 

faktais. Kita problema - gimtosios kalbos maišymas su anglų kalba (tai kartais nepriklauso nuo 

amžiaus). Vienoje grupėje gali būti skirtingų dalyvių, turinčių skirtingą užsienio kalbos lygį, ir tai gali 

lemti netikslų sąvokų supratimą. 

Mūsų mokymų kursas ir jo veikla yra grindžiama aktyviu dalyvių darbu, jų tarpusavio 

bendradarbiavimu ir dalijimusi idėjomis grupėje. Įprasta, kad kiekvienoje grupėje yra keletas 

dominuojančių ir aktyvių dalyvių. Kiti dalyviai į diskusijas beveik neįsitraukia. O mokymų vadovo 

vaidmuo šiuo atveju yra pagrindinis, nes ugdymas yra grindžiamas abipusiu mokymusi. Mokymų 

pradžioje turėtų būti informuojama, kad labai skatinamas noras dalintis idėjomis, patirtimi. 

Mokymų vadovas taip pat turėtų pasirūpinti, kad nedominuotų vienas kažkuris žmogus. Ugdymas 

turi būti sistemingas, pagrįstas visiems aiškia ir suprantama veikla. Akivaizdu, kad iš 12 žmonių 

pastabų, idėjų, patirties ir strategijų išmoksime daugiau nei iš 2. Tačiau turime nepamiršti, kaip 

kalbėti su suaugusiais besimokančiaisiais. Emocijos ir informacija turi būti subalansuotos. 

GRUPIŲ DINAMIKA 

Socialinė grupė - tai žmonių, kuriuos sieja priklausymo grupei jausmas. Šiuos žmones paprastai 

sieja tarpusavio ryšiai, grupės nariai turi bendrų tikslų, laikosi tų pačių elgesio normų, sąveikauja ir 

tam tikrais būdais priklauso vienas nuo kito (Matula, 2009, p. 4). Terminas dinamika yra graikiškos 

kilmės (dynamikos), o jo reikšmė – „galingas“. Dirbdami grupėje visada turime atkreipti dėmesį į 

grupės narių tarpusavio sąveiką, susidarančią dėl įvairių įtakų veikimo. Įvairios sąveikos 

susiformuoja prasidėjus grupės veiklai ir yra būdingos beveik kiekvienai grupei (Matula, 2009, p. 

10). Mūsų atveju kalbame apie 45+ ir 60+ suaugusiųjų grupių ypatumus. 
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5 pav.  Žmonių dalyvavimo grupėje priežastys 

Mūsų mokymo grupės yra sudarytos iš įvairių narių. Atskiri nariai atlieka tam tikras užduotis, turi 

tam tikrus vaidmenis, užima tam tikras pozicijas grupės hierarchijoje ir yra linkę įvykdyti tai, ko iš jų 

tikimasi (Matula, 2009, p. 9). Efektyvus vadovavimas grupei yra vienas iš svarbiausių elementų. 

siekiant optimalių rezultatų. Suprasti, su kuo grupė ruošiasi susidurti, būti pasirengusiam ir 

gebančiam padėti įveikti kritinius momentus, padeda B. W. Tuckmano modelis. 1965 m. sukurtas 

modelis remiasi principu, kad kiekvienos grupės gyvenimo ciklas yra daugiau ar mažiau vienodas. 

Kiekviena iš penkių fazių turi tam tikrų būdingų bruožų. Tad ir veikti reiktų atsižvelgiant į tai; reiktų 

suprasti kada jau atėjo laikas pereiti į kitą lygmenį ir kad tas laikas kiekvienoje grupėje yra 

skirtingas. Laikotarpis grupei pažinti ir santykiams užmegzti yra labai trumpas ir labai priklauso nuo 

asmens, kuris vadovauja grupei veiklos efektyvumo. 

Formavimas - grupės, kuri atitinka ugdymo tikslus, užduoties apibrėžimas. Dalyvavimas ugdymo 

procese yra savanoriškas. Todėl tikimės, kad kiekvienas besimokantysis žino savo vaidmenį 

grupėje. Nepaisant to, kai kurie besimokantieji gali būti susirūpinę ir turėti abejonių dėl būsimos 

veiklos, o kai kurie besimokantieji gali būti entuziastingi ir kupini lūkesčių. Mokymų vadovo 

vaidmuo yra labai svarbus apibrėžiant ugdymo tikslus, darbo pasidalijimą, atskirų narių užduotis, 

bendravimo principus ir elgesio modelius. 

Audra - šiame etape paprastai vyksta konfliktai. Audros šaltinis gali būti skirtingi mokymosi stiliai 

arba problemos dėl taisyklių bei vaidmenų. Kita vertus, grupės dalis, kuriai tos taisyklės tinka, gali 

jausti stresą ar motyvacijos stoką. Taip paprastai nutinka, kai grupės darbas nėra aiškiai apibrėžtas. 

Todėl reikia laikytis apibrėžtų taisyklių ir spręsti galimas problemas. Be abejo, kad pagrindinis 

vaidmuo tenka mokymų vadovui. 

Norminimas - grupės tapimas darnia. Grupės nariai vertina kolegų stipriąsias puses, gerbia vadovų 

autoritetus, taip pat grupės standartus ir taisykles. Bendri lūkesčiai yra susiję su socialiniu 

bendravimu, noru dalintis idėjomis ir nuomonėmis. Labai svarbus suvokimas, kad kiekvienas 

asmuo savo asmenybe ir vaidmeniu prisideda prie bendro tikslo. 
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Atlikimas - grupė įgauna pagreitį ir našumą, pasiekia pradžioje nustatytus tikslus. Vyksta natūrali 

narių hierarchija (viršenybė ir pavaldumas) ir ji grindžiama natūraliu indėliu į tikslų įgyvendinimą. 

Tai ypač pastebima grupės veikloje, kai natūraliai keičiasi vaidmenys. 

Pertraukos paskelbimas - grupės „pabaiga“ pasiekus tikslą. Mūsų atveju ją aiškiai apibrėžia oficiali 

mokymų pabaiga. Itin svarbu mokymų kursą užbaigti teigiamomis emocijomis, įvertinti 

įgyvendintus arba ne lūkesčius bei pasiektus tikslus. Vidinio pasitenkinimo ir indėlio į grupės veiklą 

jausmas yra labai svarbus, šis jausmas nulems ir tai ar žmogus norės dalyvauti kituose mokymuose.  

Kuo patrauklesnė grupė jos nariams, tuo didesnį poveikį ji daro savo nariams. Grupės dinamika - 

tai grupės narių sąveika socialinėse situacijose. Mokymų vadovas turėtų stengtis gerai pažinti 

grupę, stebėti jos raidą ir grupės poveikį atskiriems jos nariams bei organizacijai, kurioje jie veikia. 

Grupės dinamikos supratimas padeda lengviau ir su teigiamomis emocijomis siekti nustatytų tikslų.  
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6 PAGRINDINIAI GEBĖJIMAI - TEORINIS MINIMUMAS 

MOKYTOJAMS IR BESIMOKANTIESIEMS  

Kas yra pagrindinės kompetencijos? Kaip jos suprantamos suaugusiųjų švietime? Kodėl šios penkios 

kompetencijos yra siejamos su kritiniu mąstymu. Kodėl jos svarbios mokymų vadovui ir mokiniui? 

 

      

KAS YRA PAGRINDINĖ KOMPETENCIJA 

Pažvelkite į raktų ryšulį paveikslėlyje. Jų skaičius visiškai atsitiktinai sutampa su penkių raktinių 

kompetencijų skaičiumi projekte „NEWS“. Šie raktai simbolizuoja mūsų išminties raktus - mūsų 

pagrindines kompetencijas. 

Pradėkime nuo paprastos kompetencijos apibrėžties. Terminas kompetencija dažnai vartojamas 

kasdienėje kalboje, o jo reikšmė ne visada yra tokia jau aiški. Kompetencijos sinonimai yra šie: 

gebėjimas, įgūdžiai, efektyvumas, pajėgumas, reikiama kokybė ir pan.  

Kaip aiškina J. van Lakerveldas (2014), į kompetenciją taip pat galima žiūrėti kaip į įgūdžių, žinių ir 

nuostatų sintezę. Kompetencijas paprastai sudaro trys tarpusavyje susijusios sudedamosios dalys:  

a. žinių komponentas (supratimas),  

b. elgesio komponentai (veikla)  

c. vertybinis komponentas (vertybės, įsitikinimai ir nuostatos). 

 

KAS BENDRIEJI GEBĖJIMAI YRA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME? 

Bendrųjų gebėjimų idėja nėra nauja, ją 1970 m. pristatė D. Mertensas. Iki šiol bendrujų gebėjimų 

apibrėžimas mažai keitėsi. Bendrosios kompetencijos - tai bendrieji gebėjimai, leidžiantys asmeniui 

tinkamai naudotis turimomis žiniomis ir prisitaikyti prie kintančių sąlygų.  

Pamąstykime šiuo klausimu - kokias kompetencijas galima laikyti pagrindinėmis XXI amžiuje? 

Kurios iš jų turėtų būti mūsų įgūdžių portfelio dalis besikeičiančioje darbo rinkoje?  
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Mokymų vadovai turėtų žinoti, kad sąvoka „bendrieji gebėjimai“ gali būti vartojama minkštiesiems 

įgūdžiams apibūdinti. Aišku, reikia atkreipti dėmesį į skirtumus tarp kietųjų ir minkštųjų įgūdžių. Šių 

įgūdžių svarbą galima pastebėti įdarbinimo procese. Jei dviejų kandidatų išsilavinimas, specialybė, 

darbo patirtis yra panašios, minkštieji įgūdžiai tikriausiai yra lemiamas veiksnys. Jų svarbą 

patvirtino ir Pasaulio ekonomikos forumo ekspertai, kurie minkštuosius įgūdžius laikė 

pagrindinėmis mokymosi visą gyvenimą kompetencijomis. Šiuo metu jie dar gali būti vadinami 

transversaliaisiais gebėjimais (Wang, 2014).  

 

 
 6 pav. Pagrindinės mokymosi visą gyvenimą kompetencijos (Pasaulio ekonomikos forumas, 2016, 

p. 4). 

 

Kodėl turėtume žinoti, kokie svarbūs yra pagrindiniai kritinio mąstymo gebėjimai, įskaitant tuos, 

kuriuos turime, taip pat savo stipriąsias ir silpnąsias puses? Kai kurias iš jų reikia ugdyti, kai kurios 

yra neatsiejama mūsų asmenybės dalis. Kai kurias iš jų norėtume turėti, bet turime pripažinti, kad 

dar laukia ilgas kelias. Daugelį pagrindinių gebėjimų galima ugdyti.  

Ar kada nors ieškojote darbo? Kokie buvo darbo reikalavimai? Ar jie apėmė pagrindines 

kompetencijas? Bet kuriame darbo skelbime tikriausiai būna nurodyti: bendravimo įgūdžiai, 

iniciatyvumas, kūrybinis ir kritinis mąstymas, pristatymo įgūdžiai, problemų sprendimas ir kt. 

Remiantis S. Mühleiseno ir N. Oberhuberio (2008) išvadomis, šie įgūdžiai ir gebėjimai yra svarbūs 

komandiniam darbui, daro įtaką socialinei atmosferai, profesiniam ir asmeniniam gyvenimui.  
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Kaip šias žinias galima pritaikyti mokymosi procese? Kompetencija pagrįstas mokymasis turi būti 

grindžiamas motyvuojančia aplinka ir realiais gyvenimo pavyzdžiais. Taiip pat ir socialinio 

konstruktyvizmo idėja, t. y. idėja, kad švietimas turėtų padėti besimokantiesiems ugdyti savo 

įgūdžius, žinias ir gebėjimus. Šiuo atveju turi būti pabrėžiama besimokančiųjų savarankiškumas bei 

iniciatyva (Van Lakerfeld, 2014).  

KODĖL ŠIE PENKI GEBĖJIMAI YRA SUSIJĘ SU KRITINIU MĄSTYMU.  

„NEWS“ projekto tikslas - pristatyti naujoviškus būdus, kaip suaugusiųjų švietėjai gali užmegzti 

ryšius su mažiau patirties turinčiais suaugusiųjų švietėjais ir besimokančiais suaugusiaisiais 

tokiomis temomis kaip medijų raštingumas, kritinis mąstymas ir užsienio kalbų mokymas. Be to, 

įgyvendinant šį projektą taip pat siekiama įtraukti ir reintegruoti jaunus žmones į darbo rinką, kad 

jie taptų kvalifikuotais suaugusiųjų švietėjais. 

Vienas iš projekto metu atliktų darbų buvo apklausa „Suaugusiųjų švietėjų poreikiai švietimo 

srityje“ kiekvienoje šalyje partnerėje: buvo organizuota apklausa apie suaugusiųjų švietėjų 

dabartinius ir būsimus poreikius, ši apklausa buvo atlikta 6 šalyse partnerėse. Apklausoje dalyvavo 

150 patyrusių švietėjų konkrečiose šalyse - Vokietijoje, Slovakijoje, Estijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir 

Kroatijoje. Remdamiesi savo patirtimi, dalyviai išskyrė 5 pagrindines kompetencijas: 

1. Mokėjimas mokytis. 

2. Skaitmeninė kompetencija. 

3. Komunikacinė kompetencija. 

4. Problemų sprendimas. 

5. Kritinis mąstymas. 

1. Mokėjimas mokytis yra pirmoji labai svarbi bei ugdytina kompetencija. Visi besimokantieji turi 

išsiaiškinti, kokie yra jų mėgstamiausi savarankiško mokymosi metodai, kas juos motyvuoja 

tobulinti savo įgūdžius ir žinias. Šią kompetenciją galima apibrėžti kaip „asmeninę kompetenciją 

sistemingai apmąstyti savo praktiką, mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą: būti visiškai savarankišku 

besimokančiuoju visą gyvenimą“ (Buiskool ir kt., 2010).  

Mokėjimas mokytis gali remtis ankstesne mokymosi ir gyvenimo patirtimi, tačiau taip pat turi 

suteikti besimokančiajam erdvės atrasti naujas savarankiško mokymosi perspektyvas ir 

veiksmingiausias strategijas. 

2. Skaitmeninė kompetencija - tai gebėjimas prasmingai veikti skaitmeniniame pasaulyje ir saugiai 

bei inovatyviai naudotis šiuolaikinėmis IT technologijomis. Skaitmeninė kompetencija neapsiriboja 

vien tik naudojimusi kompiuteriais, ji turi įtakos visoms mūsų kasdienio gyvenimo sritims. Projekte 

„DigComp21“ buvo nustatytos 6 skaitmeninę kompetenciją apjungiančios temos, su kuriomis 

suaugusieji gali save tapatinti - kelionės, apsipirkimas internetu, bendravimas internetu, pomėgiai, 

kultūra ir pramogos, asmeninių finansų tvarkymas ir sveikas gyvenimo būdas (Aquilina, 2016). 
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3. Egzistuoja daug komunikacinės kompetencijos apibrėžimų, tačiau, mūsų manymu, geriausias 

yra šis: „gebėjimas efektyviai bendrauti, informacijos, emocijų perdavimo technikų ir įgūdžių 

valdymas“ (Moskvicheva ir Kostromina, 2019). Komunikacinė kompetencija apima visų rūšių 

bendravimą - žodinį, nežodinį, raštu, telefonu, naudojantis įvairiais šiuolaikiniais IT prietaisais. Ši 

kompetencija yra glaudžiai susijusi su emociniu intelektu ir sąžiningumu, nes asmuo, turintis labai 

išlavintus bendravimo įgūdžius, nenaudos jų nesąžiningai, pavyzdžiui, oponento atžvilgiu 

diskusijoje.  

4. Problemų sprendimas apima įvairių rūšių įgūdžių taikymą sprendžiant konkrečią problemą. 

Paprastai norint išspręsti bet kurią problemą, reikia laikytis tam tikros veiksmų sekos. Mokant 

suaugusiuosius spręsti problemas, reikia naudoti prasmingą aplinką, realias situacijas, simuliacijas, 

vaidmenų žaidimus ir t. t., kad problemos būtų aktualios ir pritaikomos.  

5. Kritinis mąstymas 

Nėra bendro sutarimo, kas yra kritinis mąstymas. Išsamiai šį klausimą nagrinėjo S. D. Brookfieldas 

(1988), kuris teigė, kad kritinį mąstymą sudaro du pagrindiniai komponentai: prielaidų nustatymas 

ir kvestionavimas bei alternatyvų tyrinėjimas ir jų įsivaizdavimas. Remiantis šiuo apibrėžimu, 

kritinis mąstymas yra ne tik kūrybinis procesas, bet ir procesas, turintis tam tikrą tikslą ir metodus. 

Supaprastinant galima sakyti, kad jis apima problemų sprendimą ir kūrybinį mąstymą. Konkreti su 

kritiniu mąstymu susijusi protinė veikla yra įvairi: planavimas, analizė, sintezė, klasifikavimas, 

lyginimas, apibendrinimas, išvadų formulavimas, prognozavimas ir priežasties-pasekmės ryšių 

nustatymas. 

KODĖL JIE SVARBŪS MOKYTOJUI IR MOKINIUI? 

Šių 5 pagrindinių įgūdžių ugdymas tikrai padeda geriau mokytis ir mokyti. Mokėjimas mokytis 

suteikia mokytojui ir mokiniui savarankiškumo bei pasitikėjimo savimi, įgalina žmones pačius 

savarankiškai siekti žinių. Skaitmeniniai gebėjimai suteikia tam mokymosi priemonių, taip pat 

užtikrina saugumą. Bendravimo kompetencija lemia kokybiškesnius santykius ir vientisą mokytojo 

ir mokinio asmenybės ugdymą, taip pat geresnį gebėjimą išreikšti save. Problemų sprendimo 

kompetencija, pagrįsta turima patirtimi, suteikia žinių, kaip spręsti problemas, su kuriomis gali 

susidurti mokiniai ir mokymų vadovai. Kritinis mąstymas į mokymosi procesą įneša racionalumo ir 

kūrybiškumo. 

Pagrindinių gebėjimų įsisavinimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas. Juos ugdydamas žmogus 

išauga išsilavinęs bei ambicingas, nori prisidėti prie kokybiškos asmeninės ir darbo aplinkos kūrimo.  



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 35 
 
 

LIETUVA 

LITERATŪRA:  

Aquilina, K. (2016). A Digital Competence Course for Adults. EPALE - Electronic Platform for Adult 

Learning in Europe. Available at: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-competence-course-

adults 

 

Brookfield, S. D. (1988). In: Garrison, D. R. (1991). Critical thinking and adult education: a 

conceptual model for developing critical thinking in adult learners. International Journal of Lifelong 

Education. 1991, 10 (4), p. 289. 

 

Buiskool, B. J.et al. (2010). Key competences for adult learning professionals. Final report. Available 

at: http://pascalobservatory.org/sites/default/files/keycomp_0.pdf 

 

Moskvicheva, N., Kostromina, S. (2019). Technology of Conducting Group Training for Teachers of 

Socio.Humanitarian Disciplines. Modern Technologies for Teaching and Learning in Socio-

Humanitarian Disciplines. IGI Global, 36-66.  

 

Mühleisen, S., Oberhuber, N. (2008). Komunikačné dovednosti a jiné měkkké dovednosti. Prague: 

Grada Publishing. 

 

National Research Council. (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable 

Knowledge and Skills in the 21st Century. J.W. Pellegrino and M.L. Hilton (Eds.), Committee on 

Defining Deeper Learning and 21st Century Skills, Center for Education, Board on Testing and 

Assessment, Division of Behavioral Sciences.  

 

Van Lakerveld. J. (2014). Acquiring the Key Competence. Output of YEDAC project. Available at: 

http://www.yedac.eu/media/5436/Definition-of-competences.pdf 

Wang, V. ed. (2014). Handbook of Research on Education and Technology in a Changing Society. 

Florida atlantic University. 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-competence-course-adults
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-competence-course-adults
http://pascalobservatory.org/sites/default/files/keycomp_0.pdf
http://www.yedac.eu/media/5436/Definition-of-competences.pdf
http://www.yedac.eu/media/5436/Definition-of-competences.pdf


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 36 
 
 

LIETUVA 

 6.1 KRITINIS MĄSTYMAS 

Kritinis mąstymas realiame gyvenime. Kritinis mąstymas suaugusiųjų švietime. Kritinio mąstymo 

tobulinimas. Kritinis mąstymas ir dėstytojai. Kaip tobulinti kritinio mąstymo kompetenciją? 

OBJEKTYVUS KRITINIS MĄSTYMAS REALIAME GYVENIME 

Kritiški žmonės, kritinė situacija, kritiniai žodžiai. Gyvename kritiškoje visuomenėje ir kritišku 

laikotarpiu. Visi tai žinome ir kažkaip įsivaizduojame, ką tai reiškia. Tačiau kas tas kritinis 

mąstymas? Ar tai reiškia, kad mąstymas yra nepaprastai svarbus, kaip sakoma „kritinis veiksnys“? 

O gal tai rimta ir pavojinga, kaip sakant žodžius „kritinė būsena“? Ne, tai nėra nei sunkiai sergantis 

asmuo, kaip pasakyme „kritinė sužeistojo būklė“, taip pat mes nenorime ko nors kritikuoti. 

Kritinis požiūris taip pat reiškia nagrinėjimą arba vertinimą. Sąvoka kritinis požiūris yra kilusi iš 

graikų kalbos žodžio kritikos, reiškiančio vertinti. Ši sąvoka atsirado dėl to, kad tuo metu mąstymas 

buvo paremtas analize ir sokratiškais argumentais (McGregor, 2007, p. 9). 

Visi mes kasdien naudojame kritinį mąstymą. Pavyzdžiui, kritiškai mąstome, kai galvojame apie 

prekę, kurią norėtume įsigyti. Kodėl šis produktas yra geriausias pasirinkimas? Ar jis yra 

kokybiškas? Ne, jis tiesiog yra populiarus. Arba mūsų pasirinkimą lemia įmonė, kuri jį gamina, 

kilmės šalis arba produkto kaina. Visi šie mūsų bandymai atsakyti į klausimus kodėl mes 

pasirenkame vienokį ar kitokį produktą, reiškia kritinio mąstymo taikymą.  

Tad kodėl skiriame tam tiek daug dėmesio? Kai apsidairome aplinkui, matome, kad į mus dideliu 

greičiu plūsta tiek daug informacijos. Turime prie jos prieiti, ją apdoroti ir pritaikyti. Informacijos 

kiekis didėja, kaip ir jos greitis. Taigi informacijos apdorojimo efektyvumas tampa labai svarbus. 

KRITINIS MĄSTYMAS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME 

Ar prisimenate dienas, kai lankėte pradinę ar vidurinę mokyklą? Galime lažintis, kad prisimenate, 

kokie dalykai jums patiko ir kokie ne. Ar jūsų požiūris buvo pagrįstas mokytojų požiūriu, ar metodų, 

kuriais vadovavotės mokydamiesi, visuma? Tikime, kad daugelį įgytų žinių ir įgūdžių panaudojate 

realiame gyvenime... 

Kritinio mąstymo metodus naudojame praktiškai, nes siekiame, kad mūsų gyvenimas taptų 

geresnis, patogesnis ir suprantamesnis. Norime būti aktyvūs piliečiai, taip pat novatoriški ir 

kūrybingi bei įkvėpti aplinkinius žmones. Kritinio mąstymo metodų naudojimas gali padėti mums 

spręsti problemas ir perteikti savo idėjas kitiems žmonėms. Kaip tik kritinis mąstymas yra labai 

svarbus, t. y. jis dalyvauja ugdant visas kitas pagrindines suaugusiųjų švietimo kompetencijas. 
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Kritinį mąstymą naudojame ugdydami raštingumo, užsienio kalbų, matematikos ir gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos, skaitmenines kompetencijas, mokėjimą mokytis, pilietiškumą, verslumą 

ar kultūrinį sąmoningumą (Europos Komisija, 2018, p. 41). 

KRITINIO MĄSTYMO TOBULINIMAS 

Kritinio mąstymo įgūdžiai ir jų tobulinimas labai dažnai yra įvardijami kaip vienas iš artimiausios 

ateities švietimo tikslų. Kai kuriuose universitetuose ar vidurinėse mokyklose jau dabar rengiami 

kritiniam mąstymui ugdyti skirti kursai. Anot kai kurių tyrimų rezultatų - kritinis mąstymas turi būti 

svarbus ugdant bet kurias kompetencijas, mokant įvairių dalykų. Bet nenuostabu, jog yra žmonių, 

teigiančių, kad kritinio mąstymo visai nereikia, nes mūsų švietimas yra pakankamai veiksmingas, 

kad parengtų besimokančiuosius realiam pasauliui ir ateičiai. 

O kokia yra mūsų nuomonė? Vienas iš svarbiausių šių dienų žodžių yra pokytis. O kai norime įveikti 

pokyčių sukeltus iššūkius, turime išsiugdyti tam reikalingus įgūdžius. Europos socialinės dimensijos 

siekimo dokumente (Europos Komisija, 2017 m., p. 19) pabrėžiama tinkamų įgūdžių ir 

kompetencijų rinkinio svarba siekiant išlaikyti adekvatų gyvenimo lygį Europoje. Tokie įgūdžiai kaip 

kūrybiškumas, kritinis mąstymas, iniciatyvumas ir problemų sprendimas atlieka svarbų vaidmenį 

įveikiant pokyčius šiuolaikinėje visuomenėje. 

KRITINIS MĄSTYMAS IR MOKYTOJAI 

Daugelyje oficialių strateginių dokumentų pabrėžiama kritinių įgūdžių ugdymo svarba, ypač 

kalbant apie pagrindinius mokymosi visą gyvenimą gebėjimus (žr. „Pagrindiniai mokymosi visą 

gyvenimą gebėjimai“, 2007 m., 2010 m.). Tai reiškia, kad esama elementų, kurių pagalba galime 

ugdyti visas pagrindines strategines kompetencijas. Apklausoje 72 proc. respondentų sutiko, kad 

naujojoje sistemoje turėtų būti labiau akcentuojami tokie gebėjimai kaip kritinis mąstymas, 

sprendimų priėmimas ir problemų sprendimas. Tiesą sakant, kritinis mąstymas šiuo metu yra labai 

įvardijamas kaip bene svarbiausias įgūdis, kuris turėtų būti lavinamas (Europos Komisija, 2018, p. 

35).  

Vienintelis būdas parengti besimokančiuosius realiam pasauliui ir visuomenės pokyčiams - ugdyti 

jų kritinio mąstymo įgūdžius. Tačiau kaip tai padaryti tikslingai, veiksmingai ir išvengiant šalutinių 

poveikių? Pagrindiniai žaidėjai šiose rungtynėse yra mokytojai. Jie turi kritiškai mąstyti ir žinoti, 

kaip to išmokyti savo mokinius. Jie turi tobulinti savo įgūdžius ir taikyti veiksmingą metodiką 

dirbdami su savo mokiniais. 

KAIP TOBULINTI ŠIĄ KOMPETENCIJĄ?  

Norint pasiekti mūsų norimą tikslą, reikia atsižvelgti į keletą aspektų. Kai kalbame apie kritinio 

mąstymo įgūdžius, reikėtų galvoti apie šiuos įgūdžius: informacijos analizė, gebėjimas spręsti 

problemas, savireguliacinis mąstymas, smalsumas ir klausimų kėlimas, racionalus mąstymas ir 

kūrybinis mąstymas (Veličkovič, 2019). 
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● Analizuoti informaciją - tai išsamiai išnagrinėti objektą ar problemą. Apibūdinti jo savybes, 

specifikacijas ir taikymą. 

● Gebėjimas spręsti problemas - tai gebėjimas susitelkti į užsibrėžtą tikslą. Tai sudėtinga 

užduotis, ji paprastai gali būti suskirstyta į keletą etapų, pavyzdžiui, identifikavimas, 

duomenų rinkimas, vertinimas, sprendimo priėmimas ir jo tikrinimas. 

● Savireguliacinis mąstymas reiškia, kad reikia žinoti savo emocijas ir mąstymo būdus bei 

atsižvelgti į juos.  

● Būti smalsiam ir užduoti klausimus – reiškia elgtis taip, kaip elgėsi Sokratas. Užduoti 

klausimus, ieškoti bendrų principų, detalių ir atsakymų. 

● Racionalusis mąstymas daugiausia dėmesio skiria samprotavimo procesams, t. y. vengia 

vaizduotės ir intuicijos. 

● Kūrybinis mąstymas gali būti laikomas priešprieša kai kuriems pirmiau minėtiems 

įgūdžiams. Tačiau tinkamai pritaikytas jis ne tik pagerina visą mąstymo bei sprendimų 

priėmimo procesą, bet ir tobulina asmenybę. 

Vienas iš tipiškų kritinio mąstymo bruožų yra pastangos suprasti bet kokią informaciją platesniame 

kontekste. Kritinis mąstymas verčia mus lavinti savo samprotavimus, kuriais automatiškai 

stengiamės pasiekti bet kokio teiginio, argumento ar straipsnio potekstę. Ketiname tiksliai ir 

keliuose kontekstuose suprasti autorių mintis ir ketinimus? Kai išsiugdysime aukšto lygio kritinį 

mąstymą, būtent jis padės mums įsisavinti ir patobulinti visus kitus pagrindinius ir skersinius 

gebėjimus, reikalingus mūsų kasdieniam ir profesiniam gyvenimui. 
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 6.2 BENDRAVIMAS 
Bendravimas realiame gyvenime ir suaugusiųjų švietime. Bendravimas ir kritinio mąstymo 

tobulinimas. Bendravimas ir mokytojai.  

 

„Žmonės turi vieną burną, bet dvi ausis. Kažkas tikriausiai norėjo, kad klausytume dvigubai daugiau 

nei kalbėtume. Taip yra todėl, kad klausytis yra dvigubai sunkiau nei kalbėti“. 

                                                                                                               Autorius nežinomas  

 

OBJEKTYVUS BENDRAVIMAS REALIAME GYVENIME IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME. 

Lotyniškas žodis communicare reiškia dalintis, patikėti. Taigi, komunikuodami dalijamės savo 

patirtimi ir nuomonėmis, patikime jas kitiems, pateikiame savo sprendimus ir, žinoma, išgirstame 

juos iš kitų įvairiomis formomis. 

Ar kada nors susimąstėte, kas ir kada jus išmokė veiksmingai ir prasmingai bendrauti? Mes turime 

mažai instrumentų apie tai kalbėti. Turime omenyje tai, ar jums kas nors kada nors kas nors 

paaiškino, kaip konkrečiai turėtumėte: 

• efektyviai bendrauti, t. y. geriau suprasti vienas kitą, gerbti vienas kitą nepaisant 

skirtingų nuomonių ir taip gerinti tarpusavio santykius; 

• prasmingai bendrauti - kaip konkrečiai reikšti mintis ir aktyviai klausytis. 

Ar galite prisiminti, kad to mokėtės? Daugelis iš mūsų supranta, kad niekas mūsų sąmoningai 

nemokė bendravimo įgūdžių. Mokykloje sąmoningas šios kompetencijos ugdymas nepakankamai 

vertinamas, o šeimoje nuo vaikystės veikiau mėgdžiojame aplinkos bendravimo modelius. Vėliau 

daugiau ar mažiau bandymų ir klaidų būdu išmokstame, kaip juos taikyti konkrečiose situacijose, 

realiame asmeniniame ir profesiniame gyvenime. Už nesusipratimus socialiniame bendravime 

neabejotinai esame ne kartą įvairiais būdais susimokėję. 

Jei socialinis bendravimas yra procesas, kurio metu vyksta žmonių tarpusavio bendravimas, 

keitimasis nuomonėmis ir požiūriais, savo patirties ir santykio su bendravimo dalyviais išreiškimas 

(Herényiová, Martinčeková, 2015, p. 6), tai akivaizdu, kad gebėjimas bendrauti su kitais žmonėmis 

daro didelę įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Patirtis rodo, kad net ir suaugus nėra vėlu įsisavinti tam 

tikrus prasmingo ir veiksmingo bendravimo elementus ir technikas ☺. 

BENDRAVIMO IR KRITINIO MĄSTYMO TOBULINIMAS. 

Nusprendėme stiprinti besimokančiųjų bendravimo, kaip vienos iš pagrindinių kompetencijų 

kritinio mąstymo kontekste, sritį. Remiantis mūsų požiūriu į kritinį mąstymą, galime daryti išvadą, 

kad kritinį mąstymą tobulinti labai padeda efektyvus tarpusavio bendravimas grupėje. Kritinis 

mąstymas taip pat reikalauja aktyvaus klausymosi, aiškinimo, nuomonių pateikimo ir komandinio 

darbo. Savo mokymuose daugiausiai dėmesio skirsime tiems tarpasmeninio verbalinio bendravimo 

elementams, kurie labiausiai veikia besimokančiųjų bendradarbiavimo kokybę grupėje, kurioje 
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lavinamas kritinis mąstymas. Žinoma, tam įtakos turi mūsų emocinis įsitraukimas, ar garsiai 

kalbame ir kiti elementai. Įvertinant visus šiuos svarbius faktorius, galime modeliuoti įvairias 

realaus gyvenimo situacijas. 

Mokymų vadvas turėtų pristatyti grupei veiksmingo bendravimo elementus: 

a) kurso pradžioje, 

b) pabrėžti juos atliekant konkrečią veiklą,  

c) jei reikia, juos taip pat peržiūrėti įsivertinant įgytas žinias. 

Paprastai tariant, bendravimui reikia žmogaus, kuris moka formuluoti savo mintis, t.y. įtaigiai 

bendraujančio žmogaus, ir žmogaus, kuris moka į šias mintis įsiklausyti, t.y. aktyvaus klausytojo. 

SCHEMA  

 

įtaigus bendravimas 

(abipusė sąveika) 

 
 

 

aktyvus klausytojas 

 

Pažvelkime atidžiau: 

A) Save įtvirtinantis elgesys - tai gebėjimas išreikšti savo jausmus, nuomonę ir poreikius 

bendraujant su kitais žmonėmis. Save įtvirtinantis elgesys apima gebėjimą bendrauti, nesutikti, 

prašyti, taip pat kritikuoti be manipuliacijų, agresijos ar pasyvumo ir grindžiamas lygiavertiškumo 

principu. Tokį elgesį galime apibrėžti kaip „laisvą ir atvirą savo minčių reiškimą; atvirą, nuoširdų ir 

tinkamą bendravimą tarp žmonių, kitų žmonių veiksmų supratimą ir toleravimą, sprendimų apie 

save priėmimą, gebėjimą pasiekti kompromisą“, kuris, viena vertus, lemia, pavyzdžiui, savęs 

įtvirtinimą, gebėjimą tiesiogiai išreikšti tai, ką asmuo jaučia ir kas jam rūpi, kita vertus, 

priklausomybės jausmą ir visų dalyvaujančiųjų poreikių patenkinimą. 

B) Aktyvus klausymasis - tai palankus, įsitraukiantis klausymasis pokalbio metu, kai, pavyzdžiui, 

žmonės palaiko akių kontaktą, visą dėmesį skiria vienas kitam, suvokia ne tik žodžius, bet ir už jų 

slypinčius jausmus, užduoda patikslinančius ir kitokius klausimus (Seemann, 2018, p. 33). 

Mokymų metu suplanuotos veiklos bus susijusios su kritiniu mąstymu ir orientuotos į tai, kaip 

tobulinti konkrečius save įtvirtinančio bendravimo ir aktyvaus klausymosi elementus bei technikas, 

siekiant kad bendravimas būtų veiksmingas ir prasmingas. 

Ar dabar suprantate, ką reiškia save įtvirtinantis bendravimas ir aktyvus klausymasis? Jei ne, 

pabandykime perskaityti mūsų aukščiau pateiktą medžiagą dar kartą ☺. Jei prisiminsime, ką 

reiškia kritiškai mąstyti, tai taps aišku, kad kritinio mąstymo tobulinimas tiesiogiai priklauso nuo 

save įtvirtinančio bendravimo ir aktyvaus klausymosi. Pvz.: Alleno ir kitų autorių (2009) tyrimų 

rezultatai rodo, kad jei mokiniai gauna tikslias instrukcijas, kaip bendrauti atliekant įvairias 

užduotis, jų kritinis mąstymas labai patobulėja.  
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BENDRAVIMAS IR MOKYTOJAI 

„Tas, kuris pažįsta kitus, yra protingas, 

  Kas pažįsta save, yra išmintingas. 

  Todėl išminčius gali būti griežtas ir nekenkti, 

  jis gali būti aštrus ir nepakenkti, 

  jis gali būti tiesus ir neribojantis, 

  jis gali švytėti ir jo švytėjimas neakina“.  

                                                              (Konfucijus, Mencijus, Sun-c´ p. 124)     

 

Svarbiausia bet kokio bendravimo dalis yra pats lektorius. Tai, kas jis yra ir kaip jis save suvokia, 

daro lemiamą įtaką tam, kaip jis bendrauja ir reaguoja į kitus. 

Bendraudami paprastai elgiamės ir reaguojame remdamiesi esama situacija, taip pat savo 

praeitimi, gyvenimo patirtimi, nuostatomis, įpročiais ir stereotipais. 

Įsivaizduokite, kad esate laivo kapitonas, o įgula - mokiniai. Mums reikia sužinoti, ar galime kartu 

vykti į kruizą po Ramųjį vandenyną (20 dienų jūroje). Man, kaip kapitonui, reikia žinoti, ar esu tam 

pasirengęs. Prieš išplaukdami iš uosto atlikime nedidelį testą. Sužinosime šiek tiek daugiau apie 

savo asmenybę, apie jos nežinomas ar šiek tiek mažiau žinomas sritis: atvirumo sritį, aklumo sritį, 

slaptą sritį ir nežinomybės sritį; visos šios sritys yra glaudžiai 

susijusios tarpusavyje. Kaip ir kiekvienoje nuotykių kupinoje 

kelionėje, leiskitės į kelionę savo asmenybės viduje. Mus gali 

įkvėpti Johari langas.  

Johari lango modelį 1955 m. sukūrė Josephas Luftas ir 

Harringtonas Inghamas, tyrinėdami grupės dinamiką. 

(Modelis pavadintas sujungus jų vardus - Džo ir Haris). 

Kokius bendravimo įgūdžius turėtų turėti laivo kapitonas 

(mokytojas), norėdamas, kad kelionė būtų sėkminga? Mūsų 

atveju – žmogus, mokantis kitus suaugusiųjų švietėjus? 

Mokytojas turėtų turėti savirefleksijos ir empatiško 

klausymosi gebėjimų ir padėti šių įgūdžių įgyti savo 

besimokantiesiems. Klausimas mokytojui: kada mokinio 

savivertė bus aukštesnė, t.y. jis jaus, kad gali laisvai kalbėti, kad jo mintys mokymo ir ugdymo 

srityje priimamos nevertinant? Taip, mokinio savęs vertinimas bus aukštesnis tuomet, kai grupės 

atmosfera bus motyvuojanti ir palaikanti. Johari lango modelyje atvira erdvė plečiasi, paslėpta 

sritis mažėja, bendravimas gerėja, dialogas yra atviras, o akloji sritis mažėja, nes gaunamas 

grįžtamasis ryšys. 

Carlas Rogersas pabrėžė, kaip svarbu nuoširdžiai ir empatiškai išklausyti kitą žmogų. Jis teigė, kad 

klausytojas (mūsų atveju mokinys) girdi asmeninę prasmę, kurią turi mokytojo kalba, jis netgi gali 
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išgirsti neišsakytą, tarp eilučių paslėptą, prasmę. Įvairus bendravimo būdas kalbančiajam ir 

klausančiajam žmogui gali sukelti įvairius jausmus (Vybíral, 2000, p. 101). 

Vedant užsiėmimus, mokytojas turėtų žinoti ir priminti dalyviams, kad bendravimui įtakos turi ir 

mūsų psichologinė būsena, simpatijos, antipatijos, juodai baltas matymas, neteisingas pirmasis 

įspūdis, mūsų lūkesčiai ir pan. (Fontana, 2014) ir mes tikrai turime nuolat mokytis sąmoningai 

pastebėti šiuos poveikius, kad jie darytų mums kuo mažesnę įtaką.  

Poetas Walt Whitman sakė: „Jei norime turėti puikių poetų, turime turėti ir puikių klausytojų“ 

(DeVito, 2001, 81). Ar nemanote, kad tas pats gali būti taikoma ir bendravimui? 
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 PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Problemų sprendimas realiame gyvenime ir suaugusiųjų švietime. Problemų sprendimo ir kritinio 

mąstymo tobulinimas. Kaip tobulinti šią kompetenciją? Kaip mokyti spręsti problemas pamokose?   

PROBLEMŲ SPRENDIMAS REALIAME GYVENIME IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME 

Ar kada nors patyrėte dieną be jokių problemų? Visoms problemoms būdinga tai, kad jas reikia 

spręsti. Ir dažniausiai tai žymiai lengviau pasakyti, nei padaryti.  

Problemų sprendimas gali būti apibrėžiamas kaip gebėjimas analizuoti ir rasti geriausią problemos 

sprendimą. Problemų sprendimo įgūdžius taikome kasdien, įvairiose situacijose, taip pat ir 

mokydamiesi ar mokydami. Spręsdami problemas galime daug sužinoti apie mus supantį pasaulį, 

daiktų ir kitų žmonių veikimą. Kaip sakoma populiariame posakyje, „problemos - tai tik galimybės 

su darbo drabužiais“.  

Kalbant apie švietimą, problemų sprendimas yra žmogaus kognityvinė kompetencija ir gali būti 

įvardijama kaip viena intelekto sudedamųjų dalių. Atidžiau pažvelkime į pagrindinius terminus - 

problema ir problemų sprendimas.  

Problemą galima apibrėžti kaip sudėtingą arba konfliktinę problemą, kurią reikia įvertinti kritiškai - 

PRO ir CONTRA. Išspręsti problemą reiškia rasti patenkinamą atsakymą, paaiškinimą ar sprendimą 

(Atkinson&Shiffrin, 1968). Apibendrinant galima teigti, kad problemų sprendimas - tai dėmesio ir 

protingo išmanymo reikalaujančių situacijų paieška ir sprendimų radimas.  

 

Yra dviejų tipų problemos – įprastos ir neįprastos. Rutinines problemas lengviausia spręsti - galime 

tiesiog pakartoti metodą, kuris anksčiau pasirodė esąs veiksmingas. Nerutininės problemos - tai 

tokios problemos, kurių negalima išspręsti lengvai, paprastai, nuspėjamai, bet jų sprendimas 

reikalauja daug kūrybinio mąstymo, o atsakymų dažnai būna daugiau nei vienas. Pavyzdžiui, 

kūrybiškos konkretaus produkto reklaminės kampanijos kūrimas yra nerutininė problema, o 

biudžeto ar darbo grafiko sudarymas tikriausiai yra rutininės problemos.  
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PROBLEMŲ SPRENDIMAS IR KRITINIO MĄSTYMO TOBULINIMAS. 

Švietime vyrauja tendencija, kad problemų sprendimas yra pagrindinė kompetencija, kurią turėtų 

ugdytis bet kokio tipo besimokantysis. Šiuolaikiniame švietime problemų sprendimui reikia realių, 

motyvuojančių pavyzdžių ir situacijų, tai yra, prasmingo konteksto. Mokymasis atrandant yra 

vienas iš tipiškų pavyzdžių. Keletas autorių (pvz., Michalewicz, Falkner ir Sooriamurthi, 2010) 

patvirtino, kad problemų sprendimas yra pagrindinis kritinio mąstymo ugdymo komponentas, nes 

mokiniai turi apibrėžti ir analizuoti problemas, priimti sprendimus, vertinti ir kurti problemų 

sprendimo strategijas.  

KAIP TOBULINTI ŠIĄ KOMPETENCIJĄ?  

Spręsdami problemas mokiniai turėtų lavinti algoritminį mąstymą. Šie įgūdžiai labai praverčia, 

pavyzdžiui, ugdant skaitmeninį raštingumą ir kitas kompetencijas. Yra 5 žingsnių procedūra, 

pavadinta DITOR, kuri yra bendrojo problemų sprendimo algoritmo rūšis, ją galima taikyti ieškant 

bet kokios problemos sprendimo, besimokantieji turėtų susipažinti su šiuo algoritumu (Zelinová ir 

Zelina, 1990 in Turek, 2006, p. 146). 

1. Apibrėžkite problemą. Ją galite suskirstyti į mažesnes problemėles. Nurodykite sprendimo 

tikslus.  

Įsivaizduokime, kad norime numesti svorio - problemą galima apibrėžti kaip per didelį svorį. 

Šiuo atveju tikslas būtų numesti 7 kg.  

2. Gaukite informacijos, pvz., iš ekspertų, literatūros, kolegų ir pan. Kalbant apie pirmiau 

pateiktą problemą, yra keli galimi metodai, geriausias sprendimas būtų juos derinti. Galime 

konsultuotis su mitybos ir sporto ekspertais, ieškoti veiksmingiausių svorio metimo metodų 

internete ir literatūroje arba klausti draugų.  

3. Pateikite kuo daugiau įvairių, pageidautina originalių, sprendimų, idėjų, hipotezių. 

Šiuo atveju galime parengti keletą sprendimų, derindami mažesnio kalorijų suvartojimo ir 

didesnio fizinio aktyvumo būtinybę.  

4. Įvertinkite sprendimus pagal jų įgyvendinamumą, naujumą ir naudą. Čia turime nuspręsti, 

kuris iš sprendimų yra įgyvendinamas atsižvelgiant į mūsų gyvenimo būdą ir gali padėti 

pasiekti norimus rezultatus greičiau bei efektyviau.  

5. Įgyvendinkite pasirinktą sprendimą. Nusprendę turime laikytis svorio metimo plano.  

Kalbant apie metodiką, yra daugybė pripažintų problemų sprendimo metodų, pavyzdžiui, smegenų 

šturmas, HOBO metodas, Gordono metodas, „privalumų, trūkumų ir įdomybių“ metodas, Phillips 

66 metodas, „apsvarstykite visus aspektus“ metodas, morfologinė matrica ir kiti. Jų taikymas 

priklauso nuo dėstomos srities, ketinimų, tikslų ir kitų veiksnių (Turek, 2006, p. 151-154). 
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KAIP METODOLOGIJĄ TAIKYTI KLASĖJE? 

Mes pateikiame daug tinkamos veiklos ir patarimų. Kad geriau suprastume ir mokėtumėte 

efektyviau taikyti mūsų siūlomus metodus, pabandykime išspręsti praktinį uždavinį. Sprendžiant 

sutelkite dėmesį į savo kūrybinį ir kritinį mąstymą. Jie ypač naudingi sprendžiant naujas ar 

neįprastas problemas. Mes visi galime užstrigti taikydami mąstymo schemą, kuri buvo sėkminga 

praeityje. Kartais ilgai naudojame sėkmingą schemą, bet kai susiduriame su nauja problema arba 

kai vieną po kito priimame nesėkmingus sprendimus, gali būti tikrai sunku generuoti naujas idėjas.  

Instrukcija yra tokia: 9 taškus sujunkite neatitraukdami rankos nuo popieriaus, viena linija.  

 
Ar šią problemą galima išspręsti? Taip, tikrai. Ar yra vienas ar keli sprendimai? Yra vienas 

sprendimas. Koks yra šio sprendimo raktas? Jis slypi nestandartinio mąstymo panaudojime, 

standartinių sprendimų ribų peržengime. Ar čia buvo taikomas kritinis mąstymas? Žinoma, kitaip 

rutininis požiūris į problemą neleistų mums išspręsti šio uždavinio. 

Yra daug konkrečių būdų ir metodų, kaip maloniai ir veiksmingai mokyti spręsti problemas. A. 

Batesas (2019) išvardija 5 labai naudingas problemų sprendimo veiklas klasėje: 

1. Smegenų šturmas. Taikant šį metodą galima susieti istorijos ar literatūros įdomybes su 

problemų sprendimo įgūdžiais. Mokiniai gali nagrinėti istorinio ar išgalvoto įvykio raidą ir 

spėlioti, kaip šis įvykis galėjo įvykti kitaip, palankiau arba tragiškiau. 

2. Problemų sprendimas grupėje. Mokiniai gali užrašyti savo problemas (anonimiškai, 

neįvardijant vardų), sudėti jas į dėžutę (tikrą ar įsivaizduojamą) ir grupėje pabandyti rasti 

geriausius problemų sprendimo būdus. 

3. Įspėkite mane. Tai žaidimas, kuriame naudojami daiktai - užuominos, siejančios konkrečias 

profesijas, įvykius, gyvūnus ir pan. Juos sudėjus į indą ar maišelį, mokiniai juos renka ir 

spėlioja įvykį, profesiją ir pan. 

4. Išgyvenimo scenarijai. Ši veikla yra apie atokioje saloje atsidūrusios mokinių grupės 

išgyvenimą. Grupė turi išgyventi 3 dienas. Jų užduotis - sugalvoti įvairias išgyvenimo 

strategijas.  

5. Moralinė dilema. Pagalvokite ir užrašykite keletą moralinių dilemų. Mokiniai turės išsirinkti 

vieną iš jų ir nuspręsti, kaip ją išspręsti.  
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KODĖL PROBLEMŲ SPRENDIMAS YRA KOMPETENCIJA 

Mokiniai ugdysis ir tobulins pagrindinius problemų sprendimo gebėjimus, pagrįstus algoritminiu 

mąstymu ir kūrybiškumu. Šią kompetenciją reikia lavinti, nes įvairios problemos yra labai svarbios 

mūsų gyvenime, su jomis susiduriame beveik kasdien. Kai kurios iš jų yra rimtesnės ar 

sudėtingesnės už kitas, tačiau visoms joms yra sprendimai! 
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 6.4 SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA 
Skaitmeninė kompetencija realiame gyvenime. Skaitmeninė kompetencija suaugusiųjų švietime. 

Skaitmeninė kompetencija ir kritinio mąstymo tobulinimas. Skaitmeninė kompetencija ir mokytojai. 

Kaip tobulinti skaitmeninę kompetenciją?  

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA REALIAME GYVENIME 

Skaitmeninės technologijos, skaitmeniniai kūriniai. „Skaitmeninis“ yra visur aplink mus, madinga 

„būti skaitmeniniu“. Tačiau ką iš tikrųjų reiškia skaitmeninis? Žodis yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio 

digitus, kuris reiškia pirštą arba kojos pirštą. O kaip žinome, būtent pirštus mes kažkada 

naudojome skaičiavimui. Skaičiuodami dažnai naudojame dešimt skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. 

Tačiau kompiuteriai naudoja dvejetainį kodą, t. y. 0 ir 1. Šie skaičiai apibrėžia, kaip kompiuteriai 

priima įvedamus duomenis, saugo ir apdoroja informaciją bei sukuria rezultatus savo 

naudotojams, t. y. jums ir man ☺. 

Skaitmeninis taip pat reiškia informacijos pateikimą elektroninio vaizdo pavidalu, pavyzdžiui, 

skaitmeniniame ekrane arba skaitmeninių signalų ir kompiuterinių technologijų naudojimą arba su 

jomis susijusį naudojimą, pavyzdžiui, fotografavimą skaitmeniniu fotoaparatu. O kokie yra kiti 

skaitmeninių technologijų pavyzdžiai? Esu įsitikinęs, kad galite įvardinti ir šiuos pavyzdžius: 

socialinė žiniasklaida, internetiniai žaidimai, daugialypė terpė ir mobilieji telefonai. Visi jie yra 

elektroninės priemonės, sistemos, prietaisai ar ištekliai, kurie generuoja, saugo arba apdoroja 

duomenis. 

Kaip matote, skaitmeninių sistemų yra visur, o žinoti, kaip tinkamai jomis naudotis yra ir tikrai bus 

labai svarbu. Sparti informacinių ir ryšių technologijų pažanga per pastaruosius dešimtmečius iš 

esmės paveikė visų žmonių asmeninį ir socialinį gyvenimą, pakeitė į pramonę orientuotą 

visuomenę nauja, dinamiška visuomene, kuri kartais yra apibūdinama kaip informacinė visuomenė 

arba žinių visuomenė (Jimoyiannis, 2010, p. 41). 

Skaitmeninė kompetencija - tai pasitikėjimas savimi ir kritiškas informacinių technologijų 

naudojimas darbui, laisvalaikiui ir bendravimui. Ji grindžiama pagrindiniais IT įgūdžiais: 

kompiuterių panaudojimu informacijai gauti, vertinti, saugoti, kurti, pateikti ir keistis ją, bendrauti 

ir dalyvauti bendradarbiavimo tinkluose internete (Europos Parlamento rekomendacija, 2006 m., 

p. 15). 

Iš šio apibrėžimo akivaizdu, kad turime suprasti informacinių technologijų prigimtį, vaidmenį ir 

galimybes kasdieniame gyvenime, socialiniame bendravime ar darbe. Kartais tai reiškia, kad 

turėtume žinoti informacijos perdavimo ir saugojimo principus, taip pat galimas rizikas bei jų 

valdymą. Informacinės technologijos gali būti naudojamos asmeniniam tobulėjimui (pvz., 

internetiniai kursai), kūrybiškumui (pvz., meno kūriniai) ir inovacijoms (pvz., automobilių ar 
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pastatų projektavimas). Informacinių technologijų naudojimas yra neatsiejamas nuo etikos 

principų ir patikimos informacijos naudojimo (Europos Parlamento rekomendacija, 2006, p. 16). 

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME 

Kokias technologijas naudojote mokydamiesi mokykloje vaikystėje? Daugelis iš mūsų mokėsi 

skaičiuoti naudodami medinę lentelę. Kai kurie iš mūsų žiūrėdavo vaizdo įrašus, klausydavosi 

muzikos arba žaisdavo su daiktais, norėdami suprasti jų veikimo principus ir įgyti reikiamų įgūdžių. 

Kita vertus, šiais laikais vaikai mokosi (ne visada mokykloje) naudodami kompiuterius, 

išmaniuosius telefonus, įvairias programas, interaktyvias lentas, nešiojamus kompiuterius, žaidimų 

konsoles ar planšetinius kompiuterius. Jie puikiai jaučiasi virtualioje realybėje ir be vargo naudojasi 

papildytąja realybe. 

Norėdami ne tik geriau suprasti šias realybes, bet ir būti aktyvūs naudojantis skaitmeninių 

technologijų teikiamais privalumais ir gyventi patogiau, turime išsiugdyti tam tikrus įgūdžius. Šie 

įgūdžiai yra susiję su informacijos paieška, rinkimu ir apdorojimu, kritišku ir sistemingu jos 

naudojimu. Tuo remdamiesi galime kurti, pateikti ir suprasti internete randamą informaciją. 

SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS IR KRITINIO MĄSTYMO TOBULINIMAS 

Kaip ir minėjome, neužtenka ką nors sužinoti, bet reikia žinoti, kaip tai naudoti ir kaip tai naudoti 

teisingai.  

Kalbėdami apie skaitmeninį pasaulį, dažniausiai kalbame apie informaciją, jos formas, saugojimą, 

perdavimą, supratimą ir naudojimą. Nepakanka žinoti, kaip rasti informaciją. Reikia įvertinti ją, jos 

šaltinį, autorių ir pateiktą žinią. Tai darydami galime dirbti su informacija, kuri mums reikalinga ir 

kuria norėtume pasidalinti su kitais. 

Todėl į informaciją reikia žiūrėti kritiškai. Tai reiškia, kad reikia stengtis rasti teisingą informaciją. Ir 

atsakyti sau į klausimus: ar informacija yra teisinga? Ar ji yra tinkama? O tai kartais labai sunku 

padaryti, nes gyvename informacijos vandenyne. Ir šie vandenynai bus tik gilesni... 

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA IR MOKYTOJAI 

Skaitmeninė kompetencija - XXI a. piliečio užduotis, o tai taip pat reiškia, kad reikia skaitmeninių 

kompetencijų turinčių mokytojų, kurie galėtų mokyti ir ugdyti savo mokinių skaitmeninę 

kompetenciją. 

O koks yra vienas iš efektyvių būdų, kaip padėti gilinti skaitmeninę kompetenciją? Taip, švietimo 

skaitmeninimas. Mokymosi skaitmeninimas - tai procesas, kurio metu, naudojant skaitmenines 

technologijas, keičiasi švietimas ir mokymas, įgūdžių įgijimas, tobulinimas ir patirties pripažinimas 

(Europos Komisija, 2018, p. 3). 

Praktinio pavyzdžio ilgai ieškoti nereikia. Jūs tikrai pastebėjote, kad COVID-19 pandemijos 

laikotarpiu visi suaugusiųjų švietėjai buvo priversti keisti savo tradicinius mokymo būdus.  
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KAIP TOBULINTI SKAITMENINĘ KOMPETENCIJĄ?  

Jei paskaitysime „Skaitmeninės kompetencijos sistemą 2.0“ (The Digital Competence Framework 

2.0), tai rasime kalbant apie pagrindinius skaitmeninės kompetencijos komponentus penkiose 

srityse: 

Informacinis ir duomenų raštingumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, skaitmeninio turinio 

kūrimas, saugumas, problemų sprendimas. 

Kai norime ugdyti skaitmeninę kompetenciją, turime ugdyti šiuos pagrindinius komponentus.  

Ką mes įsivaizduojame skaitydami šias sąvokas? 

Informacinis ir duomenų raštingumas - tai reikiamos informacijos paieška ir filtravimas, jos 

vertinimas, valdymas ir saugojimas. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas - tai sąveika ir bendravimas naudojantis skaitmeninėmis 

technologijomis, gebėjimas dalintis informacija, dalyvauti visuomenės gyvenime ir 

bendradarbiauti. Taip pat turime kurti ir tobulinti savo skaitmeninę tapatybę, laikytis autorių teisių 

ir etikos principų. 

Skaitmeninio turinio kūrimas reiškia, kad galime kurti ir redaguoti savo skaitmeninius produktus, 

siekdami kokybiškesnės ir naujesnės informacijos.  

Saugumas- tai sistemų, asmens duomenų ir privatumo apsauga. Saugumas taip pat yra susijęs su 

fizinės ir psichinės sveikatos, aplinkos ir visuomenės apsauga. 

Problemų sprendimas - tai įgūdis spręsti technines problemas, užkirsti joms kelią ir nuolat mokytis 

skaitmeninių technologijų. Skaitmeninės technologijos tobulėja, kaip ir mūsų kompetencija. 

Apibendrinant galima teigti, kad kritinio mąstymo taikymas skaitmeninės kompetencijos požiūriu 

paprasčiausiai reiškia, kad reikia žinoti, kaip saugiai judėti skaitmeniniame pasaulyje, kaip ieškoti 

patikimos, pagrįstos ir naujausios informacijos internete, kaip tinkamai ir kūrybiškai naudoti ir 

pritaikyti šią informaciją. Tikimės, kad mūsų vadovas ir siūlomos veiklos padės šią kompetenciją 

stiprinti ir tobulinti dirbant su suaugusiais besimokančiaisiais. Amžius nėra kliūtis ugdant 

skaitmeninę kompetenciją! 
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 6.5 MOKĖJIMAS MOKYTIS 

Mokėjimas mokytis realiame gyvenime ir suaugusiųjų švietime. Mokymasis mokytis ir kritinio 

mąstymo tobulinimas. Mokėjimas mokytis ir mokymų vadovai. 

MOKĖJIMAS MOKYTIS REALIAME GYVENIME IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME. 

Komenskis minėjo, kad, skirtingai nuo lentos, kuri turi pakraštį (arba ribą), žmogaus protas neturi 

tokio pakraščio. Ant kiekvienos lentos galima rašyti ar piešti, o jei to nepavyksta padaryti, kaltas 

tas, kuris rašo ar piešia. Komenskis sakė, kad kiekvienas žmogus yra ugdytinas ir gali mokytis 

skirtingu gyvenimo laikotarpiu (Komenskis, p. 11). 

Kodėl būtina mokytis? Ir ar žinome kaip mokytis? Asmeniniame gyvenime mokomės natūraliai, 

spontaniškai, apie tai negalvojame. Vienas iš UNESCO dokumentų gali būti atsakymas į mūsų 

klausimus. 

Mokymasis yra toks svarbus žmogaus gyvenimo procesas, kad Tarptautinė UNESCO komisija 

dokumente „Švietimas XXI amžiuje“ (2018, p. 34) jį laiko vienu iš švietimo ramsčių. Tai ne tik 

mokymasis veikti, gyventi kartu ar mokytis, bet ir:  

Mokėjimas tyrinėti, kuris kartu reiškia mokėjimą mokytis ir taip ugdo pagrindinius mokymosi visą 

gyvenimą gebėjimus. Mokėjimas tyrinėti taip pat reiškia mokėjimą įvaldyti priemones, 

padedančias ieškoti, tyrinėti, suprasti naujas žinias ir tobulėti, nes tikrąsias žinias kuria pats 

besimokantysis. Mąstymo įgūdžiai leidžia žmogui savo patirtį paversti mokymusi. Turime sutelkti 

dėmesį į „žinojimą kaip“, o ne į „žinojimą ką“. Šios žinios yra asmeninio tobulėjimo pagrindas, taip 

pat svariai prisideda prie socialinio ir ekonominio vystymosi, nes padeda ugdyti mokinius, kurie 

geba kūrybiškai mąstyti ir veikti, pozityviai ir veiksmingai spręsti iššūkius, rodo iniciatyvą ir 

verslumą mąstydami ir mokydamiesi (Fisher, 2000, p. 2). 

Pabandykime paanalizuoti ką reiškia mokytis. Mokymasis - tai procesas, kurio metu ir dėl kurio 

asmuo keičia savo žinių rinkinį, elgesio formas, veiklos būdus, požiūrį, asmenines savybes ir savęs 

vaizdą, siekdamas tobulėjimo ir didesnio efektyvumo. Šie pokyčiai vyksta remiantis individualia ar 

socialine patirtimi. Mokymasis taip pat priklauso nuo to, kas moko ir su kuo mokomasi, t. y. nuo 

socialinės aplinkos (Kulič, 1992, p. 32). Be to, mokymasis yra aktyvus procesas - žmogus turi norėti 

mokytis. Gebėjimo mokytis ugdymo rezultatas yra mokymosi savireguliacija - kai žmogus tampa 

savo mokymosi proceso veikėju. Mokymosi savireguliacija grindžiama gebėjimu valdyti savo 

motyvaciją, dėmesį, emocijas ir nesėkmes (Marešas, 1998, p. 173). 

Mūsų mokymų veikla yra parengta taip, kad besimokantieji galėtų ne tik panaudoti pagrindines 

žinias apie mokymąsi, atmintį, bet ir įgyti įvairių mokymosi įgūdžių. Mokymosi pojūčio suvokimas 

palengvina visą mokymosi procesą. Savo mokymuose taip pat atsižvelgiame į įvairius suaugusiųjų 

mokymo ypatumus, siekiame, kad mokymasis būtų prasmingas (Vašašová ir kt., 2016, p. 21-24 - 

adaptuota pagal D. P. Ausubel): 
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- mokymosi aktyvumas - skatiname mokinių aktyvumą ir pastangas, 

- konstruktyvus mokymasis - besimokantieji dirba pagal mokymo programą savitai, 

atsižvelgdami į ankstesnes žinias, patirtį, pomėgius, 

- mokymosi kaupimas - sužinome apie jau turimas mokinių žinias ir įgūdžius ir tiesiog 

pridedame papildomų „sluoksnių“,  

- autoreguliacinis mokymasis - čia labai svarbus dėmesys - svarbu, kad mokiniai žinotų 

mokymosi tikslus ir paverstų juos savo asmeniniais tikslais.  

Kokios aplinkybės lemia, kad mūsų mokymasis yra veiksmingas? Kai mokantis laikomasi 

motyvacijos, perkėlimo, grįžtamojo ryšio ir kartojimo dėsnių (Vašašová ir kt., 2016, p. 60). 

Prisiminkite, kad kiekvienas iš mūsų geriausiai mokosi, kai yra motyvuotas mokytis. Kai esame 

motyvuoti iš vidaus, esame teisingame kelyje, tada tikrai išmokstame. Remdamiesi tuo, ką 

išmokome, lengviau išmokstame kitų dalykų, o jei dar ir laiku gauname pakankamai informacijos 

apie tai, kas mums naudinga, o kas ne, išmokstame save kontroliuoti. Mums atsiveria naujas 

mokymosi kelias ir mes norime viską, ko išmokome, naudoti dažniau ir mokytis vėl ir vėl.  

MOKĖJIMAS MOKYTIS IR KRITINIO MĄSTYMO TOBULINIMAS 

Kūrybiškai ir kritiškai mąstyti mokomės nuo vaikystės. Prisiminkime: ar spręsdavote galvosūkius? 

Ar žaisdavote slėpynes? Ar statydavote bokštelius iš kubelių? Jau tada spręsdavome 

įsivaizduojamas užduotis, kurias šiandien, būdami suaugę, vadintume uždaviniais arba 

problemomis. Jau tada mokėmės mąstyti spontaniškai, kūrybiškai ir kartu kritiškai. 

 

Kritinio mąstymo įgūdžiai skiriasi skirtingose temose ir disciplinose: matematikoje, gamtos 

moksluose, istorijoje, t.y. kritinio mąstymo geriausia mokyti konkrečiame kontekste. Galime  

paaiškinti pavyzdžiu. 

Ar žinote istoriją, pagal kurią Archimedas, maudydamasis 

vonioje, atrado gamtos dėsnio esmę? Jis galvojo kaip demaskuoti 

juvelyro, pakeitusio karaliaus karūnos auksą kitu, mažiau tauriu 

metalu, apgavystę. Idėja palyginti žinomo svorio metalinių daiktų 

tūrius jam kilo stebint vandens lygį vonioje, į kurią jis atsigulė 

pats. Teigiama, kad šis atradimas sukėlė jam tokį transą, kad jis 

nuogas bėgiojo po miestą šaukdamas „Eureka!“. (Radau!). 

(Vikipedija) 

 

Jei Archimedas norėjo analizuoti, spręsti ir kritiškai vertinti 

juvelyro kaltę istorijoje, jis turėjo turėti kompetencijos mokytis: studijuoti dokumentus, istorinę 

medžiagą, vertinti situaciją, mąstyti istoriniame kontekste, analizuoti ir daryti išvadas. 

Kritinis mąstymas taip pat yra kūrybiškas, kaip matome iš šios istorijos. Mokymosi proceso metu jis 

yra susijęs su originalių sprendimų paieška, novatorišku mąstymu ir sprendimų priėmimu. Ar 
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Archimedo istorijoje, be gebėjimo kritiškai mąstyti ir mokytis, yra ir kitų įgūdžių bei gebėjimų? 

Kokių jų galėtumėte rasti? (Problemų sprendimas, kūrybinis ir novatoriškas mąstymas). 

MOKĖJIMAS MOKYTIS IR MOKYTOJAI 

Įsivaizduokime, kad mūsų mokiniai yra kiek vyresni, jau turintys daug patirties. Žmones, kurie jau 

turi savo būdus bei metodus kaip mokytis ir juos naudoja visą savo gyvenimą. Jų mokymasis buvo 

pagrįstas mokymusi iš gyvenimiškos patirties, įvardijant pliusus ir minusus, vertinant profesinius 

pasiekimus ir nesėkmes. Šie žmonės dažniausiai mokėsi spontaniškai, natūraliai ir organizuotai. 

Kiekvieno besimokančiojo kompetencija mokytis yra pastangų, laiko ir įsipareigojimo pusiausvyra. 

Tačiau tai taip pat gali būti iššūkis, padedantis rasti vietą gyvenime, džiaugsmą, ambicijų 

įgyvendinimą savo ribų peržengimą.  

Apmąstykime šią EPALE platformoje rastą mintį:  

„Mokėjimas mokytis - tai gebėjimas toliau mokytis, organizuoti savo mokymąsi, efektyviai valdant 

laiką ir informaciją, individualiai arba grupėje.  

Tai asmeninis, socialinis ir edukacinis gebėjimas - gebėjimas mąstyti apie save, efektyviai valdyti 

laiką ir informaciją, konstruktyviai dirbti su kitais, išlikti atspariam ir valdyti savo mokymąsi bei 

karjerą. Jis apima gebėjimą susidoroti su neapibrėžtumu ir sudėtingumu, išmoko mokytis, skatina 

fizinę ir emocinę gerovę, empatiją ir padeda valdyti konfliktus. 

Teigiamas požiūris apima motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis tęsti mokymąsi ir sėkmingai 

mokytis visą gyvenimą. Problemų sprendimu pagrįstas požiūris padeda mokymosi procesui ir 

asmens gebėjimui susidoroti su kliūtimis ir pokyčiais. Noras pritaikyti ankstesnį išsilavinimą ir 

gyvenimišką patirtį bei smalsumas, susijęs su mokymosi galimybėmis ir jų pritaikymu įvairiose 

aplinkybėse, yra esminiai sėkmingo mokymosi elementai“ (EPALE platforma). 
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