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ŠiemetVšĮŠiuolaikinių didaktikų centras pradėjo įgyven
dintiprojektą„Kri ti nio mąs ty mo kom pe ten ci jų plė to ji mas 
ne for ma laus ug dy mo veik lo se (Kri ti nis mąs ty mas – ne for
ma liam ug dy mui)“ (Nr.VP12.2ŠMM10V02017).Jįvykdo
septynipartneriai:VšĮŠiuolaikiniųdidaktikųcentras,Mažeikių
„Žiburėlio“pradinėmokykla,Molėtųgimnazija,Šilutėspirmoji
gimnazija,VilniausSimonoDaukantoprogimnazija,Vilniaus
„Vyturio“pradinėmokyklairLietuvosskautija.
Šisprojektas finansuojamasEuropos socialinio fondobei

LietuvosRespublikos biudžeto lėšomis ir vykdomas pagal
2007–2013m.EuroposSąjungos struktūrinės paramospa
naudojimostrategijąbeiŽmogiškųjų ištekliųplėtrosveiksmų
programospriemonęVP12.2ŠMM10V„Neformaliojošvie
timopaslaugųplėtra“.

Gebėjimaskritiškaimąstyti informacinėjevisuomenėjeyra
vertinamas kaip viena iš svarbiausių bazinių kompetencijų,
pasireiškianti gebėjimupriimti ir patikrinti įvairias prielaidas,
analizuoti skirtinguspožiūrius, priimti pagrįstus sprendimus,
pateiktiargumentus.Kritinismąstymas, įprasminantismoky
mą(si),sudarovisasbūtinasprielaidasinterpretuoti,atrastiir
suvoktivisuomenėsraidosproblemas ir leidžiaoptimaliomis
sąlygomis parengti veiksmingąmechanizmą joms išspręsti.
Kritiniomąstymougdymoporeikis ir siekis aiškiai išreikštas
strateginiuose Lietuvos švietimo dokumentuose, tačiau šio
mąstymougdymasnėratapęskasdieneugdymopraktika,nėra
nuosekliaidiegiamaskaipvientisasistema,trūkstaprofesiona
liųspecialistųirpatirties,vyraujakitokiepožiūriai,nuostatosį
ugdymą.Todėlpro jek to tiks las – ugdytineformaliojougdymo
specialistų,mokinių, jaunimo,tėvųkritiniomąstymougdymo
kompetencijas parengiant šiuolaikiškasmetodines priemo
nes.TaipprisidedamaprieNeformaliojougdymokoncepcijos
nuostatų,Vaikųirjaunimosocializacijosprogramosuždavinių
įgyvendinimo.
Projektotikslinėsgrupėsyra:mokytojai,neformaliojougdy

mospecialistai, klasių auklėtojai,mokiniai irmokymosi visą
gyvenimąsistemosadministracijosdarbuotojai.

Šiuometukuriamakritiniomąstymoneformaliojougdymo
programairmetodinėmedžiaga,padėsiantineformaliojougdy
mospecialistams,klasiųauklėtojams,dirbantiemssumokiniais
popamokųbeiperklasėsvalandėles,ugdytimokiniųsavaran
kišką, nepriklausomą kritinįmąstymą, problemų sprendimo,
projektinės veiklos, tyrinėjimo ir bendradarbiavimo įgūdžius,
socialines, pilietines nuostatas bei vertybes.Parengtame
džiagabusišmėgintabandomuosiuoseneformaliojougdymo
specialistųirklasiųauklėtojųmokymuose.

Įgyvendinantprojektątaippatbussukurtaneformaliojoug
dymoprograma irmokomojimedžiaga jaunimoorganizacijų
nariams.Jipadėstikslingiau,prasmingiauplanuotiirorganizuoti
veiklas,skirtasdarbuisubendraamžiaisar(ir)įvairausamžiaus
mokiniais,konkrečiųorganizacijųnariais.Medžiagojesiūlomais
metodaisirveiklomisbussiekiamaugdytiindividualiuskritinio
mąstymoįgūdžius,plėtoti,tobulintikomandinio,bendruomeni
niodarboveiklas,mokytisidentifikuotikonkrečiasproblemas,
jasnagrinėtiirveiksmingaispręsti,rengtiirvykdytiprojektus,
atliktityrinėjimoveiklas,mokytisprasmingolaisvalaikioleidimo
formųirgalimybiųsiekiantprisidėtiprieasmeniniotobulėjimo
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beivisuomeneinaudingodarbo,pilietiniųnuostatųirvertybių
ugdymo.Parengtamedžiagabusišbandytamokiniųirjaunimo
organizacijųnariųmokymuose.
Siekiantįgyvendintiprojektotiksląbuskuriamosrekomenda

cijostėvams,padėsiančiosatpažintikritiniomąstymobruožus,
juosugdytiirplėtotibendraujantsusavovaikais,pateiksiančios
konkrečiųpatarimų,kaiptaidarytiveikiantdraugesuvaikais,
kaipskatintiirvertintikritinįmąstymąsiekiantugdytinepriklau
somasiratsakingasasmenybes.

Perprojektąbusrengiamikritiniomąstymomultiplikatoriai,
turėsiantyspakankamaižiniųirįgūdžių,sudarančiųprielaidas
sėkmingaitaikytikritiniomąstymougdymostrategijasdirbantsu
suaugusiaisiais–kolegomismokytojais,mokyklųadministracijų
atstovais,tėvaisirjaunimoorganizacijųlyderiais,atsakingais
užorganizacijųvystymą.Multiplikatoriaigerąjąpatirtįskleisper
mokyklų,jaunimoorganizacijųatstovųmokymus,informacinius
renginius10savivaldybių.

Įgyvendinantprojektąparengtakritiniomąstymoneformaliojo
ugdymoprogramairmetodinemedžiagagalėsnaudotisnetik
neformaliojougdymospecialistai,klasiųauklėtojai,betirvisų
dalykųmokytojai,planuodami,rengdamiirvykdydamimokyk
linius,bendruomenėsprojektus,tyrimųveiklas,praktinesak
tualiųproblemųidentifikavimo,analizėsirsprendimoužduotis,
visuomeneinaudingądarbą,savanoriškodarboveiklas.Nefor
maliojougdymoprogramabeimedžiagajaunimoorganizacijų
nariamsbusnaudojamaįvairioseveiklose,dirbantsuįvairaus
amžiausmokiniaisirugdantjųkritiniomąstymoįgūdžius.Taip
pattikimasi,kadparengtikritiniomąstymomultiplikatoriaisėk
mingai taikys kritiniomąstymougdymo strategijas dirbdami
susuaugusiaisiais ir skleis įgytąpatirtį kaipgerąjąpraktiką,
prisidedančiąpriekasdieniosėkmingomokytojų,neformaliojo
ugdymospecialistųbeijaunimoorganizacijųnariųdarbo.

Projektotęstinumąnumatomavykdytidviemlygiais:kasdie
nėjepraktikojeirmokantkitusprojektuivykstantirjampasi
baigus.Mokytojai,įgijępraktinėspatirties,tęskritiniomąstymo
diegimąkasdienėjeneformaliojošvietimoveikloje,konsultuos
kolegas, tėvusapiekritiniomąstymometodus, tapsprogra
mosmultiplikatoriais;mokiniai,jaunimoorganizacijųatstovai,
naudodamiesi parengtamedžiaga, taikys kritiniomąstymo
ugdymometodusneformaliojošvietimo,projektinėseveiklose,
mokyssavobendraamžius.Mokyklostoliaunaudosparengtą
programąirmedžiagas,skatinstobulintikritiniomąstymotai
kymokompetencijas,užtikrinsrezultatųsklaidąsavoregione,
dalysispatirtimisukitųmokyklųbendruomenėmis.Pareiškėjas
įsipareigojaakredituotiprogramąirsudarytigalimybestobulin
timokytojųkvalifikacijąbeikompetencijas, konsultuoti visas
programabesidominčiasinstitucijas.Produktaibusprieinami
projektovykdytojo internetosvetainėje. Informacijaapiepa
rengtusproduktusskleidžiamapermokytojųšvietimocentrus,
vietiniusirtarptautiniusprofesiniustinklus.

Dau giau apie pro jek tą – 
www.sdcen tras.lt/proj_kmko pe ten ci jos.htm.
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