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„Pa sau lis tampa su dė tin gesnis... Tai, kas at ro dė ne pa ju-
di na ma, griū va, tai, kas at ro dė se nie na, vėl at ran da ma ir 
ver ti na ma. To dėl be ga li nis yra ak ty vaus pa ži ni mo ir at ra-
di mo pro ce sas. Kad ga lė tum sėk min gai veik ti kin tan čia me 
gy ve ni me, tu ri nuo la tos per mąs ty ti vi są tu ri mą ir gau na-
mą in for ma ci ją ir at si rink ti, kas svar bu...“, – pa brė žia ma 
kny go je „Kri ti nio mąs ty mo ug dy mas. Te ori ja ir prak ti ka“ 
(lei di nį su da rė DaivaPenkauskienė). Kri ti nio mąs ty mo 
ug dy mo prie mo nių pa ieš kos „pa suf e ra vo“ Šiuo lai ki nių 
di dak ti kų cen tro (ŠDC) stra te gi nių švie ti mo kai tos pro jek tų 
ir pro gra mų ren gė jams įdo mią idė ją – kri ti nio mąs ty mo 
kom pe ten ci jas plė to ti ne for ma lio jo švie ti mo veik lo se. Ko vo 
ant ro je pu sė je Vil niu je vy ko ŠDC or ga ni zuo ta bai gia mo ji 
kon fe ren ci ja „Kri ti nis mąs ty mas – ne for ma lia jam ug dy mui: 
pa tir tis ir ga li my bės“. 

„KaipnuOgiįdiLgėLEs“

D.Penkauskienės, ŠDCdirektorės,projektoekspertės,ple
nariniopranešimotema–„Neformaliojošvietimoirkritiniomąs
tymougdymosąsajos“.Prelegentėdalijosisavorefleksijomisir
įžvalgomis:„Pirmiausiaturiupasakyti,kadprojektasprasidėjo
nuonesėkmės.Dažnaigeridalykaiprasidedanuonesėkmės.
Parašėmepuikųkritiniomąstymoprojektą,skirtąformaliajam
švietimui.Manonuomone– tobuląprojektą,kuriamnebuvo
pritarta.TaippatnesėkmingaibandėmeįsiterptiįESstruktū
riniųfondųprojektus.Tačiauatsiradoantrojigalimybė–teikti
projektusneformaliajamšvietimui.Klausėmesavęs,kaiptai,
kąturimeparengę,pritaikytineformaliajamugdymui?Ėjome
kaipnuogiįdilgėles.Paprastaikritinismąstymassiejamassu
formaliuojuugdymu.Nesvarbu,artaipriešmokyklinis,arpra
dinisugdymas,bendrojougdymoaraukštojimokykla.“
Lietuvojeapskritai,anotprojektoekspertės,trūkstasistemi

niopožiūrioįneformalųjįšvietimą.Kaipradėtaapietaikalbėti,
susidurtasusavotiškupasipriešinimu.Jeigusakoma,kadnėra
sisteminiopožiūrioįneformalųjįšvietimą,taisuprantamakaip
kaltinimas,kadkažinkaskąnorsblogaidaro.Teisingavado
vautisnuostata,kadvisidarometai,kąmokameirkągalime
atliktigeriausiai.„Neformaliojošvietimosistema,–tęsėprele
gentė,–nenoriaipriimakritiniomąstymougdymoidėjas.Apie
taikalbamenevienmes,taiakcentuojalabaidaugspecialistų.
Kaižaidžiame,šokame,dainuojame,sportuojame,tuometu,at
rodo,mąstytinebereikia.Pagalnusistovėjusįpožiūrį,mąstome
formaliųjųveiklųmetu.Susidaroįspūdis,kadneformaliojošvie
timoperiodumąstymoprocesainustojaveikę.Kitapriežastis,
kuriskatinoŠDCimtisšios„avantiūros“,–neformaliojošvieti
moveiklojevisainebuvokritiniomąstymougdymopriemonių.
Reikėjopatiemssusėsti irnarpliotišiąproblemą.Subūrėme
komandą.Taipgimėprojektas„Kritiniomąstymokompetencijų
plėtojimasneformaliojougdymoveiklose.“

ne At rAS ti KlO dAi

Lietuvojekritiniomąstymonuostatos,metodai,vertybėsfor
maliajameugdymediegtijaunuo1999m.pabaigos.Todėlkri
tiniomąstymougdymo,žmogiškųjųištekliųtelkimosrityseįgyta
nemenkapatirtis.TaippatŠDCspecialistaigalėjo integruoti
išbandytąirpasiteisinusiąkritiniomąstymougdymoprogramą.
Labaisvarbu tai,kad įpagalbąatėjopartneriai–mokyklos,
Lietuvosskautai, kuriemsneformaliosios veiklosbuvogana
artimos.ŠDClabiauišmanėkitąsritį.Taigipabandytatuosdu
dalykussusietiįvienį.Rezultatasnudžiugino.Beto,atsirado
veiklospavyzdžių,užkuriųbuvogalimakabintis.Taiįvairios

patsnemąstysi,užtavemąstyskiti

neformaliojošvietimoveiklos(projektinėsveiklosmokyklose,
debatų, skaitytojų, žurnalistų, tyrėjų, keliautojų ir kt. klubai),
kurioseprojektoautoriaiįžvelgėgalimybęįterpti,sietiirtobulinti
kritiniomąstymougdymą.Darvienaesminėprielaida–ugdymo
procesovientisumas.Labaisunkupasakyti,kur–formaliosiose,
neformaliosiose,informaliosioseardarkitokioseveiklose–ug
dosimokinys.Dažniausiaiugdymoprocesasapimavisumą,kai
susipinadaugdalykų.Laikydamiesivisuminiopožiūrioprojekto
rengėjaisuvokė,kadugdymoribatarpformaliojoirneformaliojo
švietimokartaisišnykstaarbajosvienakitąpapildo.Džiugina
irjaunųžmoniųpolėkis.Jauniemsžmonėmstoreikia.

KritinismąstymasnEpripažįstasiEnų

Neformalusisšvietimasgrindžiamassavanorystėsprincipu.
Kritiniomąstymo taip pat neįmanomaugdyti be sąmoningo
vaikoapsisprendimo.Mokytojasgaliskirtilabaidaugpastangų,
betjeigumokinysužsispirs,nenorės–individualausmąstymo
procesasneatsivers.Ugdytikritinįmąstymąprievartaneįmano
ma.Pedagogasvienasniekonegalėsnuveikti.Pirmiausiapats
mokinysprivalosaupasakyti:aštonoriu,mantoreikia,man
taibusnaudinga.Antravertus,prieinamumasnėraribojamas.
Kritinismąstymasnepripažįstasienų–geografinių,kultūrinių,
socialinių, rasinių, amžiaus ir t. t. Vienas iš ugdymoprinci
pų–kritiškaimąstančiunegimstama,bettampama.Visuomet
visitamtikrulygmeniugaliugdytiskritiniomąstymoįgūdžius.
Kritiškaimąstantysžmonėsnėraneiišskirtiniai,neieruditai.

visuOmEnėsminimOdELis

„Kritiniomąstymougdymoaktualumas visą laiką išlieka,
nemažėja,–akcentavoD.Penkauskienė.–Tailabaisvarbu
kiekvienamasmeniškaiirvisaivisuomenei.Nuokritiniomąs
tymopriklauso asmensgebėjimas būti darnoje su savimi ir
aplinka,ovisuomenėsgerovėpriklausonuokritiškaimąstančių
žmoniųskaičiaus.Demokratiškumoprincipas–esminis.Kritinio
mąstymougdymasyravienaišdemokratinėsvisuomenės,kai
josnariaidalijasilaisveiratsakomybe,sąlygų.Jaunimoorgani
zacija–josminimodelis.Neformaliajameugdymeturėtųdaly
vautivisamokyklosbendruomenė–mokiniai,mokytojai,tėvai.
Tai–svarbu.Daugelisneformaliojougdymoprincipųremiasi
patirtimi.Kritiniomąstymougdymasgrindžiamasteorija,kad
kiekvienožmogausasmeninėpatirtispadedaįgytinaujųžinių,
tobulėti.Ypačreikšmingakiekvienoskultūrosindividualipatirtis,
taippatlabaisvarbukontekstas.Teigiama,kadgeriausiaiug
domasibendradarbiaujantsukitaisgrupėje.Palankiosaplinkos
sukūrimasyrabūtinaprielaidaformuotiskritiniammąstymui.
Kritinismąstymas,jopuoselėjimaskuriaatvirą,laisvąmąsty
muiirkūrybaiaplinką.Visišiedalykaisudaromūsųprogramos
esmę,oprincipaiitinderatarpusavyje.
Priemoniųkūrimąpradėjomenuodarbosumokyklomis.Ne

formaliojošvietimoveiklųspecialistai,kuriaismokykloselabai
dažnaibuvomokytojaiarklasėsauklėtojai,laikėsinuošaliai;iš
pradžiųnesupratomevienikitų.Priežastista,kadneformalusis
švietimasvienaiptraktuojamasdokumentuose,omokyklose
tikrovėvisaikitokia.Kaitaisuvokėmeirįvertinome,palengvėjo.
Pačiusmaloniausiuspatirtiesįspūdžiuspalikobendravimassu
mokyklųjaunimu.“

mOKyKLųirsKautųKOmandųparama

AstaMatonytė,ŠDCdarbuotoja,projektovadovė,konferen
cijosdalyviamspristatėprojekto„Kritiniomąstymokompetenci
jųplėtojimasneformaliojougdymoveiklose“rezultatusirnurodė
projektopartnerius.TaiMažeikių„Žiburėlio“irVilniaus„Vyturio“
pradinėsmokyklos,Molėtųgimnazija,Šilutėspirmojigimnazija,
VilniausSimonoDaukantoprogimnazija irLietuvosskautija.
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AnotA.Matonytės,jieatlikodidelįdarbąįgyvendinantprojektą.
Buvoparengtoskritiniomąstymoprogramosirbandomieji

vadovomokymaineformaliojougdymospecialistams,klasių
auklėtojams (26 dalyviai); bandomieji programos irmoko
mosiosmedžiagosmokymaimokiniųir jaunimoorganizacijų
nariams (105 dalyviai); 12 sklaidos renginių savivaldybėse
(412 dalyvių) ir t. t. Parengti ir išleisti šie leidiniai: „Kritinio
mąstymougdymoprogramairvadovasneformaliojougdymo
specialistams,klasiųauklėtojams“,„Kritiniomąstymougdymo
mokomojimedžiagamokiniųirjaunimoorganizacijųnariams“,
„Rekomendacijostėvamsapievaikųirjaunimokritiniomąsty
mougdymą“,„Mokomojimedžiaga„Kritinismąstymas–ne
formaliajam ugdymui“. Leidinių tikslas – plėtoti pedagogų
kompetencijąirkritiniomąstymougdymotechnologijastaikyti
neformaliajamugdymui.Medžiagojejaunimuiaiškinama,kaip
ugdytikritinįmąstymądirbantsujaunimogrupėmis,kąsvar
bu žinoti tų grupių vadovams, pateikiama įvairių siūlymų.
Leidinio tėvams, auginantiemspriešmokyklinio irmokyklinio
amžiaus vaikus, rengėjai siekia padėti įžvelgti, atpažinti,
ugdyti ir plėtoti vaikų kritiniomąstymo gebėjimus šeimo
je–kalbantis,diskutuojant,skaitant,sprendžiantproblemas, 
padedantmokytis.
Parengtagarsoirvaizdometodinėmedžiaga,skirtailiustruo

tikritiniomąstymougdymogalimybes,parodytigalimųveiklų

pavyzdžius.Jąsudarotrysfilmuotosmedžiagos:1.Neforma
liojougdymospecialistams irklasiųauklėtojams;2.Mokinių
irjaunimoorganizacijųnariams;3.Kritiniomąstymougdymo
idėjųskleidėjams.

„tėvųsusirinKimas“

Baigiantis konferencijai, „Švietimo naujienos“ dalyvavo
vienojepasirinktojeprojektų rezultatųpristatymodarbogru
pėje: „Tėvų įtraukimas įkritiniomąstymougdymoprocesus:
aktyvaus tėvų susirinkimo organizavimas“. Konferencijos
dalyviaitrumpamtapotėvais.„Tėvųsusirinkimui“išmoningai
vadovavoMažeikių„Žiburėlio“pradinėsmokyklospedagogės
VitalijaRadvilienėirAlvinaMažeikienė.„Tėveliai“sužinojo,
kadaktyvussusirinkimas– taimetodas,susidedantis iške
turiųdalių:1.Kritika;2.Kaspatinka,pozityvu;3.Pasiūlymai;
4.Mesnorimetaiįgyvendinti.Buvosiekiamaįvertintiporeikius,
išsiaiškintilūkesčius,iškilusiussunkumus,pateiktinaujųidėjų,
pasirinkti,kuriasišjųįgyvendintiartimiausiumetu.Susirinkimas
vadinamasaktyviuoju,neskiekvienasdalyvisgalijameišsakyti
savonuomonę.„Tėveliai“turėjoneįprastaisusėsti,kurtitėvų
susirinkimotemas,dirbtigrupėmis,įsivaizduoti...

JuozasŽINELIS

Kovo25–27d.Lietuvosmokiniųne
formaliojošvietimocentreįvykošeštoji,
baigiamojiNeakivaizdinėsjaunųjųdai
lininkųmokyklos(NJDM)sesija.Centro
parodųsalėjeeksponuotaabsolventų
ataskaitiniųdarbųparoda.Neakivaiz
dinėsjaunųjųdailininkųmokyklosIlai 
dosbaigimopažymėjimųįteikimošven

tė surengta Lietuvos dailėsmuziejaus (LDM)Nacionalinėje
dailėsgalerijoje.Kolvykopaskutinisedukacinisužsiėmimas
„Saldžiosspalvos“,svečiamsbuvosurengtaapžvalginėeks
kursijapoLDMNacionalinęgaleriją.
Vėliauvisuspasveikinojaunasolistė,VilniausBalsiųpagrin

dinėsmokyklosmokinėKamilėŠatkauskaitė,Dailėsmokytojų
asociacijos prezidentasRimantasKisielius,UAB „Imsema“

pirmojinjdmlaidabaigėdarbą

vadybininkėsEvelinaBlasevičienėirDovilėŪsaitėabsolven
tamsįteikėdovanų.
Visiemsnuoširdžiai palinkėta sėkmės laikant brandosbei

stojamuosiusegzaminus,oįLietuvosmokiniųdailėsolimpia
dosšaliesetapąpatekusiomsEmilijai,MedaiirVygintai–dar
irpriziniųvietų.Renginiodalyviai turėjoprogospabendrauti
neformaliojeaplinkoje.

Neakivaizdinėjaunųjųdailininkųmokyklalaukianaujųben
druomenėsnarių.Registruotisįmokyklągalimaikirugpjūčio
31d.el.p.audrone.urbelioniene@lmnsc.lt.
Daugiauinformacijos–www.lmnsc.lt (Neakivaizdinėsmo

kyklos–Dailininkųmokykla).
AudronėURBELIONIENĖ

Mokyklosvadovė

Lietuvosedukologijosuniversi
teto (LEU) Istorijos fakultetostu
dentų atstovybė (IFSA) skelbia
esėirtrumpametražiofilmukokon
kursą,skirtąEtnografiniųregionų
metamspaminėti.Jamegalidaly
vautiLietuvosviduriniųmokyklųir
gimnazijų5–12klasiųmoksleiviai.

Konkurso tikslas – skatinti jaunimo domėjimąsi savo et
nografinio regiono išskirtinumu.Konkurso sąlygos skelbia
mos oficialiame LEU studentų atstovybės internetiniame
puslapyje (www.leusa.lt) ir LEU Istorijos fakulteto puslapyje 
(http://leu.lt/lt/if_sa/if_sa_naujienos/leuifsawmfx.html). Jei
gumoksleivispasirinkokurtifilmuką,jįreikiaįkelti įsvetainę 
„YouTube“.Nuorodąiružpildytąanketąsiųstiel.p.ifsa@leu.lt

Etnografiniųregionųmetams

ikiš.m.gegužės3d.Pagrindinėfilmukotema–etnografinių
regionųišskirtinumas,remiantisistoriniaisfaktais,tradicijomis.
Konkursoorganizatoriai gali paprašyti dalyvioatsiųsti geros
kokybėsfilmukoversiją.Gautidarbaigegužės4d.busskel
biamiLEUIstorijosfakultetostudentųatstovybės„Facebook“
paskyroje.Dalyviaigalėsrinktibalsus(spausdami„patinka“),
kuriebuspridėtipriebendrovertinimo.
Gegužės12d. vyks konkursonugalėtojų apdovanojimai.

Konkursonugalėtojamsbussuteiktagalimybėpristatytisavo
darbusrenginyje„LEUIstorikųdienos’15–Etnografiniųregio
nųmetusbeminint“.Darbų vertinimo komisiją sudarysLEU
Istorijos, Lituanistikos fakultetų dėstytojai, Istorijos fakulteto
studentųatstovybėsnariai.

MilenaPUCHOVA
Ryšiųsuvisuomenespecialistė


