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Projektas „Kritinio mąstymo
kompetencijų plėtojimas neformalaus
ugdymo veiklose (Kritinis mąstymas –
neformaliam ugdymui)“: produktai ir
tęstinumas
Nuo 2013 m. sausio iki 2015 m. kovo mėn. VšĮ Šiuolaikinių
didaktikų centras įgyvendina projektą „Kritinio mąstymo kompe
tencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose (Kritinis mąsty
mas – neformaliam ugdymui)“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017).
Jį vykdo 7 partneriai: VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, Molėtų
gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija, Vilniaus Simono Daukanto
progimnazija, Lietuvos skautija bei Mažeikių „Žiburėlio“ ir Vil
niaus „Vyturio“ pradinės mokyklos.
Šis projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis ir vykdomas pagal
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos pa
naudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švie
timo paslaugų plėtra“.
Projekto tikslas buvo ugdyti neformaliojo ugdymo specialistų,
mokinių, jaunimo, tėvų kritinio mąstymo ugdymo kompetenci
jas, parengiant šiuolaikiškas metodines priemones. Taip siekta
prisidėti prie Neformaliojo ugdymo koncepcijos nuostatų, Vaikų
ir jaunimo socializacijos programos uždavinių įgyvendinimo.
Projekto metu buvo dirbama su mokytojais, neformalaus
ugdymo specialistais, klasių auklėtojais, mokiniais ir tėvais, mo
kymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojais.
Pirmajame projekto įgyvendinimo etape buvo parengta kriti
nio mąstymo neformaliojo ugdymo programa ir metodinė me
džiaga, padedanti neformaliojo ugdymo specialistams, klasių
auklėtojams, dirbantiems su mokiniais popamokinių užsiėmimų
bei klasės valandėlių metu, ugdyti mokinių savarankišką, ne
priklausomą kritinį mąstymą, problemų sprendimo, projektinės
veiklos, tyrinėjimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, socialines,
pilietines nuostatas bei vertybes. Antrajame etape parengta
neformaliojo ugdymo programa bei mokomoji medžiaga jau
nimo organizacijų nariams, padedanti tikslingiau, prasmingiau
planuoti bei organizuoti veiklas, skirtas darbui su bendraam
žiais ar / ir įvairaus amžiaus mokiniais, konkrečių organizacijų

nariais. Parengtos medžiagos buvo išbandytos ir patobulintos
atsižvelgiant į pastebėtus taisytinus aspektus.
Projekto metu taip pat buvo sukurtos rekomendacijos tėvams,
padedančios atpažinti kritinio mąstymo bruožus, juos ugdyti ir
plėtoti bendraujant su savo vaikais, pateikiančios konkrečių
patarimų, kaip skatinti ir vertinti jų kritinį mąstymą, siekiant
ugdyti nepriklausomas ir atsakingas asmenybes.
Įgyvendinant projekto veiklas parengti kritinio mąstymo mul
tiplikatoriai, turintys pakankamai žinių ir įgūdžių, sudarančių
prielaidas sėkmingai taikyti kritinio mąstymo ugdymo strategijas
dirbant su suaugusiaisiais – kolegomis mokytojais, mokyklų
administracijos atstovais, tėvais bei jaunimo organizacijų ly
deriais, atsakingais už organizacijų vystymą. Multiplikatoriai
gerąją patirtį skleidė mokymų mokykloms, jaunimo organizacijų
atstovams, 12 informaci
nių renginių savivaldybėse
metu. Buvo platinama vizu
alinė mokomoji medžiaga
(DVD), kurią sudaro ne tik
3 mokomieji filmai, skirti ne
formaliojo ugdymo specia
listams, mokinių ir jaunimo
org an iz ac ijų nar iams bei
multiplikatoriams, bet ir visi
kiti projekto metu sukurti
produktai.
Projekto tęstinumas vykdomas dviem lygiais: kasdienėje
praktikoje ir mokant kitus vykstant projektui bei jam pasibai
gus. Mokytojai, įgiję praktinės patirties, tęsia kritinio mąstymo
diegimą kasdienėje neformaliojo švietimo veikloje, konsultuoja
kolegas, tėvus, tampa programos multiplikatoriais. Mokiniai,
jaunimo organizacijų atstovai, remdamiesi surinkta medžiaga,
taiko kritinio mąstymo ugdymo metodus neformaliojo švietimo,
projektinėse veiklose, moko savo bendraamžius.
Mokyklos toliau naudos parengtą programą, skatins tobulinti
kritinio taikymo kompetencijas,
užtikrins rezultatų sklaidą savo
regione, dalysis patirtimi su ki
tų mokyklų bendruomenėmis.
Šiuolaikinių didaktikų centras
taip pat parengė ir akredita
vo kvalif ik ac ijos tob ulin im o
prog ram as, kur ios siūlom os
neformaliojo ugdymo specialis
tams, kitiems pedagogams bei
mokinių ir jaunimo organizacijų
nariams.
Visus projekto metu sukurtus
produktus visiškai laisvai ir
nemokamai galima atsisiųsti
iš projekto tinklapio:
www.sdcentras.lt/proj_
kmkompetencijos.htm.
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