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Parama 
Šis leidinys yra projekto „CRITHINKEDU: Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijų 
tobulinimui“ dalis. Projekto Nr. 2016-1-PT01-KA203-022808. Projektas yra remiamas 
Europos komisijos „ERASMUS +” programos. 
 
Pastaba 
Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga 
už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.   
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Šioje ataskaitoje aprašomas 
„Kritinio mąstymo ugdymo“ 
programos ir kurso kūrimas 
bei išbandymas su aukštųjų 
mokyklų dėstytojais iš 9 
Europos šalių. 

 

Ataskaitos santrauka ir pagrindiniai radiniai   

Projekto CRITHINKEDU 1  intelektinio produkto (O3) tikslas buvo sukurti ir išbandyti 
mokymų programą bei kursą, skirtą ES aukštųjų mokyklų dėstytojų kritinio mąstymo 
ugdymo kompetencijai tobulinti. Šis produktas 
buvo sukurtas ankstesniųjų intelektinių produktų 
išdavoje. O1 – „XXI a. Kritinio mąstymo įgūdžių 
ir nuostatų, reikalingų įvairiose profesinėse 
srityse, sąvadas“ ir O2 – „Preliminarios gairės 
kokybiškam kritinio mąstymo ugdymui“ 
(Dominguez, 2018a, 2018b). 

Ši ataskaita skirta aukštosioms mokykloms, 
dalyvavusioms ir nedalyvavusioms projekte, bet 
norinčioms išbandyti kritinio mąstymo programą. Ši programa ir kursas pravartus visiems 
dėstytojams, siekiantiems ugdyti studentų kritinį mąstymą įvairiose studijų kryptyse ir 
programose. Projekto partneriai toliau tobulina ir diegia parengtą programą savo studentų 
auditorijose. Išbandyta ir adaptuota programa bus paskesnio intelektinio produkto (O4) 
rezultatas.  

Žemiau aprašytas kursas pateikia informaciją apie pagrindines temas (mokymosi 
modeliavimas, mokymosi metodai, kritinio mąstymo vertinimas) ir išteklius, reikalingus 
šiam kursui. Mūsų parengto kurso dalyviams suteikiama visokeriopa projekto parama 
sėkmingam jo diegimui kasdienėje praktikoje. 

Pirmasis CRITHINKEDU kursas buvo atviras ganėtinai apibrėžtam dalyvių skaičiui. 
Kiekviena partnerinė organizacija įtraukė maždaug po 4 dalyvius į bendrą kurso išbandymą. 
Jame dalyvavo 65 dalyviai (kartu su lektoriais) iš 9 Europos šalių (Airijos, Belgijos, Čekijos 
respublikos, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos ir Ispanijos). Išbandymas 
vyko Romoje (Italija) 2018 m. sausio 29 d.–vasario 4 d.  

Šio profesinio susibūrimo tikslas buvo ne tik išbandyti parengtą programą, bet ir susipažinti, 
pasikeisti profesine patirtimi. Remiantis vertinimo anketomis, kursas buvo įvertintas labai 
gerai. 93 % respondentų liko patenkinti plenarinėmis sesijomis, 80 % teigė, kad programa ir 
kursas naudingi profesinei praktikai. Dalyvių nuomone, ši programa ugdo bendravimą ir 
bendradarbiavimą, kritinį mąstymą ir padeda pergalvoti ir susimodeliuoti savo dalyko 
programą. Daugiau nei 86 % respondentų ketino pasinaudoti CRITHINKEDU kursu ir net 
74 % rekomenduotų jį savo kolegoms. 

CRITHINKEDU kursas patvirtino „Preliminarių gairių kokybiškam kritinio mąstymo 
ugdymui“ reikšmingumą ir pritaikomumą. Visų trijų intelektinių produktų rezultatai liudija 
apie būtiną paramą kritinio mąstymo ugdymui aukštosiose mokyklose. Parama – tai ne tik 
aprūpinimas būtinais mokymosi ištekliais, bet ir galimybė mokytis iš sėkmingų pavyzdžių. 

                                                 
1 Plačiau apie projektą http://crithinkedu.utad.pt/en/crithinkedu/ 
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Dalyviams labai rūpėjo kritinio mąstymo vertinimas. Jie išreiškė poreikį praktiniams 
vertinimo pavyzdžiams ir įrankiams – kaip kolegos iš kitų aukštųjų mokyklų, tų pačių 
disciplinų ar panašių sričių vertina studentų kritinį mąstymą.  

CRITHINKEDU kursas bus pakartotas kiekvienoje iš tarptautiniuose mokymuose 
dalyvavusioje aukštojoje mokykloje. Dalyviai adaptuos kurso programą ir medžiagą savo 
kontekstui. Tuomet bus galima patyrinėti, kaip jis atliepia lokalius poreikius ir kokį daro 
poveikį. Aukštųjų mokyklų dėstytojai, pritaikę kursą savo studijų programoms ir studentų 
mokymui, bus kviečiami savo įžvalgomis prisidėti prie europinių „Kritinio mąstymo 
ugdymo gairių aukštosioms mokykloms“ kūrimo.  
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