Projekto „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas
neformalaus ugdymo veiklose“ multiplikatorių
patirties sklaidos renginiai
VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras kviečia į projekto įgyvendinimo metu parengtų kritinio mąstymo
multiplikatorių patirties sklaidos informacinius renginius.
2013–2015 metais VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras įgy
vendina projektą „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas
neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas – neforma
liam ugdymui)“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017). Jį vykdo 7 part
neriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Mažeikių „Žiburėlio“
pradinė mokykla, Molėtų gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija,
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus „Vyturio“
pradinė mokykla ir Lietuvos skautija.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis ir vykdomas pagal 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslau
gų plėtra“.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu buvo parengti kritinio
mąstymo multiplikatoriai, turintys pakankamai žinių ir įgūdžių,
sudarančių prielaidas sėkmingai taikyti kritinio mąstymo ugdy
mo strategijas dirbant su suaugusiaisiais – kolegomis mokyto
jais, mokyklų administracijos atstovais, tėvais bei su jaunimo
organizacijų lyderiais, atsakingais už organizacijų vystymą.
Multiplikatorių-mokytojų patirties sklaida buvo vykdoma
organizuojant mokymus projekto partnerių mokyklose Mažei
kiuose, Molėtuose, Šilutėje ir Vilniuje. Mokymai vyko 2014 m.
gegužės–spalio mėn., juose iš viso dalyvavo 180 neformaliojo
ugdymo specialistų ir klasių auklėtojų. 2014 m. spalio 30–31 d.
Kaune, Lietuvos skautijos nacionalinėje būstinėje multiplika
toriai – jaunimo organizacijų nariai – vedė mokymus kitiems
jaunimo organizacijų nariams (21 dalyvis).
Visų šių mokymų metu multiplikatoriai dalijosi savo žiniomis
apie kritinį mąstymą ir jo taikymą neformaliojo ugdymo veiklose,
organizavo aktyvias praktines užduotis, iliustruojančias galimas
veiklas, skatino dalyvius pradėti savo kasdienėje neformaliojo
ugdymo veikloje taikyti kritinio mąstymo strategijas ir metodus.
Dabartinis projekto etapas – multiplikatorių patirties sklaida
10-yje didžiausių Lietuvos miestų informacinių renginių metu.
Pirmasis jų įvyko 2014 m. lapkričio 26 d. Vilniuje. Šiuose 4 va
landų trukmės renginiuose pristatomi projekto įgyvendinimo
metu sukurti produktai: kritinio mąstymo ugdymo metodinė
medžiaga neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklė
tojams, mokomoji medžiaga mokinių ir jaunimo organizacijų
nariams, rekomendacijos tėvams apie vaikų ir jaunimo kritinio
mąstymo ugdymą. Renginyje savo patirtimi dalijasi ekspertai,
dalyvavę kuriant šiuos produktus ir mokytojai bei jaunimo or
ganizacijų atstovai, juos išbandę praktiškai vesdami mokymus
kolegoms.
Renginiuose kviečiame dalyvauti švietimo įstaigų
specialistus ir asmenis, besidominčius kritinio mąstymo
ugdymo taikymu savo darbe. Bus platinama sukurta
audiovizualinė mokomoji medžiaga, skirta iliustruoti
kritinio mąstymo neformaliajame ugdyme galimybes.
2014 m. gruodžio–2015 m. vasario mėnesiais
informaciniai renginiai vyks Alytuje, Kaune,
Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje,
Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje.
Renginiai yra nemokami. Norinčius dalyvauti kviečia
me registruotis el. paštu asta.matonyte@sdcentras.lt.
Daugiau apie projektą ir informacinius renginius:
http://sdcentras.lt/proj_kmkompetencijos.htm.
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