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1 dalis. Edward de Bono mąstymo kaip bazinės kompetencijos integracija į 
mokyklos ugdymo turinį 



6 

 

 

1.1. Naujovės lygmenys įgyvendinant de Bono mąstymą mokykloje 
Kai mokytojams ar mokyklos vadybininkams pristatome Edward de Bono siūlomas mąstymo 

lavinimo galimybes sulaukiame labai skirtingo atsako: vieni entuziastingai sutinka kaip didžiausią 

naujovę, kiti apibendrina vienu sakiniu: “tai nieko naujo, mes tai jau seniai darome, tik kitaip 

vadiname?”. Dar įvairesnis atsakas įžvelgiamas, kai bandome pažvelgti į de Bono idėjų praktinį 

taikymą veikloje: vieni pasidžiaugia praplėtę akiratį, bet praktiškai nieko netaiko, kiti bando taikyti 

idėjas savo organizacijoje arba klasėje. Santykis tarp „seno“ ir „naujo“ veikloje varijuoja nuo visiško 

“naujo” atmetimo iki pilno “seno” pritaikymo prie “naujo”. 

Edward de Bono kiekvienoje veikloje išskiria tris tarpusavyje susijusias kūrybinės raiškos galimybes 

- naujovių įgyvendinimą, dizainą ir problemų sprendimą. Su naujovių įgyvendinimu jis sieja senų 

struktūrų (mąstymo, veiklos, organizacijos ir kt.) rekonstravimą, priimant iš išorės ateinančią 

naujovę (informaciją, aplinkos reikalavimus, medžiagą ir kt.). Kalbant apie naujovių įgyvendinimą 

švietimo organizacijoje, veiklos sistemų rekonstravimo aptarimui buvo naudojama žinojimo 

struktūrų rekonstravimo analogija (Valiuškevičiūtė, 2001). Tokiu būdu buvo išskirti septyni galimi 

„seno“ ir „naujo“ santykiai naujovės įgyvendinime ir įvestai naujovių tipologija (žr. 1 lentelę). 

Grafiniame “seno” ir “naujo” santykio atvaizdavime stačiakampiu žymima sena veiklos visuma, o 

trikampiu - tai, kas įnešama nauja. 

Galime pastebėti, kad pirmuose keturiuose naujovių tipuose sena veikla kaip visuma išsaugoma. 

Naujovė tarnauja pasimatavimui (žr. 1 lygmuo, 1 lentelėje), senos veiklos patobulinimui (žr. 2 ir 3 

lygmenys, 1 lentelėje) ir jos papildymui (žr. 4 lygmuo, 1 lentelėje). Visais šiais atvejais išsaugomas 

senos veiklos integralumas. Naujovė priimama tik tiek, kiek ji gali būti atpažįstama, kaip “nieko 

naujo”. Šiuo atveju naujovė tarnauja senos veiklos palaikymui. Tačiau ketvirtas naujovės tipas, 

išplėsdamas senąją veiklą, ją komplikuoja ir įneša nestabilumą. Prijungimas tampa įmanomas tada, 

kai prijungiama naujovė artima senai veiklai. Prijungus svetimą darinį veikla tampa sudėtinga ir 

nestabili. Tokiu atveju naujas darinys imamas traktuoti kaip savarankiška, greta egzistuojanti, 

veikla arba palaipsniui pereinama prie penkto naujovės lygmens ir prie naujo darinio pritaikoma 

senoji veikla (žr. 5 lygmuo, 1 lentelėje). 

Penktas naujovės lygmuo daro ženklią įtaką senoje veiklos sistemoje. Prisitaikius prie naujo 

veikloje įvyksta negrįžtami pokyčiai. Šis naujovės įgyvendinimo nėra nėra toks kardinalus kaip 

šeštasis, kadangi paliekama palaipsninės senos veiklos kaitos galimybė. Šeštajame lygyje iš senos 

veiklos ir naujovės elementų sukuriama visai nauja veikla, kuri įgyja savarankiškos veiklos statusą 

(žr. 6 lygmuo, 1 lentelėje). Toks kardinalus kūrybinis aktas reikalauja iš novatoriaus drąsos ir naujos 

kūrybinės idėjos. Iš šalies atėjusi naujovė gali pasitarnauti tik kaip akstinas ar kūrybinės inspiracijos 

šaltinis. Septintajame lygmenyje iš išorės ateinanti naujovė priimama kaip idėja, kurios 

įgyvendinimui pajungiama visa, kas egzistuoja senojoje veikloje. Kiekvienas naujos veiklos 

elementas atranda naują vietą ir tarnauja naujos visumos atskleidimui (7 lygmuo, 1 lentelėje). 
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1 lentelė 

„Seno“ ir „naujo“ santykis įgyvendinant naujovę 

naujovės   
lygmuo veikla  sena veikla naujovė 

   

1 ŽVALGYMASIS 

Domimasi naujovėmis, jos apžiūrimos, įvertinama, 

konstatuojama, kad “tai nieko naujo” arba “tai man 

netinka” ir jos atmetamos 

 

 

 

 

 

2 LOPYMAS 

Senoje sistemoje atrandama spraga ir ieškoma priemonių 

jai užtaisyti, iš aplinkos į veiklą pernešama tik tai, kas 

veikėjui tinka “vienas prie vieno” 

 

 

 

 

 

3 NAUJO PRITAIKYMAS 

Į kiekvieną naujovę žiūrima kaip į galimybę užtaisyti spragą, 

paimama net ir tai, kas iš karto netinka, bet perdirbus 

galima pritaikyti 

 

 

 

 

 

4 PRIJUNGIMAS 

Naujovė kaip lygiateisė dalis prijungiama prie senosios 

sistemos, to pasėkoje sistema praturtėja, išsiplečia ir 

tampa sudėtingesne 

 

 

 

 

 

5 PRISITAIKYMAS PRIE NAUJO 

Tam, kad galima būtų pritaikyti patinkančią naujovę, 

atsisakoma ko nors iš senosios sistemos, kas nors vardan 

jos “paaukojama” 

 

 

 

 

 

6 IMPROVIZACIJA - KŪRYBA 

Nauja kuriama lyg “tuščioje vietoje”, kaip medžiaga 

naudojama tiek senos sistemos, tiek ir naujovės elementai 

 

 

 

 

 

7 ATGIMIMAS 

besąlygiškai tarnaujama naujovės atsiradimui – sena 

sistema perkeičiama taip, kad ji palaikytų ir aprūpintų 

naujovės radimąsi 
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Šis naujovės modelis prieš gerą dešimtmetį buvo naudojamas analizuojant Edward de Bono 

mąstymo lavinimo sistemos įgyvendinimo Lietuvos švietimo sistemoje praktiką. Čia šis modelis bus 

panaudojamas siekiant padėti švietimo praktikams – švietimo organizacijų vadybininkams ir 

naujovę inicijuojantiems mokytojams – aiškiau apsibrėžti savo užmojus ir suplanuoti daromą 

poveikį. 

Šiose gairėse „senąja veikla“ bus laikoma įprastinė ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje praktika, 

o naujove bus laikoma Edward de Bono mąstymo lavinimo sistema. Trečioje šių gairių dalyje 

„senoji veikla“ išplečiama į visos švietimo organizacijos įprastinę vadybinę veiklą ir ieškoma de 

Bono mąstymo įnešamų inovacijų galimybių. 
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1.2. dBT integracija į mokyklos ugdymo turinį, skatinant pedagogines 
inovacijas 
 

1.2.1. dBT vieta bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinyje 
Naujovių įvedimas į ugdymo turinį mokykloje priklauso nuo eilės veiksnių: 

• Mokyklos pasirinktos specifinės ugdymo sistemos, 

• Mokyklos klientų – mokinių ir tėvų – specifinių poreikių ir jų aktyvumo tuos poreikius reiškiant, 

• Mokyklos veiklos artimesnės ir tolimesnės perspektyvos matymo, 

• Mokytojų pasirengimo ir motyvacijos inicijuoti ir diegti naujoves, 

• Metodinio aprūpinimo, 

• Bendrosiose programose numatytų turinio rėmų, 

• Bendruose ugdymo planuose pateiktų laiko išdėstymo rėmų, 

• Egzaminų sistemoje numatytų vertinti mokymosi rezultatų ir t.t. 

 

Ilgametis darbas inicijuojant mąstymo lavinimo integravimą į ugdymo turinį remiantis Edward de Bono 

CoRT programa ar „Šešiomis mąstymo kepurėmis“ parodė, kad mokytojai ir mokyklos pasirenka skirtingu 

lygmeniu atnaujinti ugdymo turinį: 

a) Vieni būna patenkinti jei gali pasinaudoti Edward de Bono metodika ir paįvairinti mokymą ir 

mokymąsi bei padaryti juos įdomesniais ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Nors šiuo atveju 

esminių ugdymo turinio pokyčių nėra įnešama, tačiau jau vien mokytojų ir mokinių motyvavimas ir 

suaktyvinimas gali savaime atnešti teigiamų rezultatų. 

b) Kiti mokytojai susikoncentruoja ties dalyko mokymo tikslais ir ieško metodikų ar mąstymo įrankių, 

kurie turėtų padėti siekti šių tikslų. Džiugu yra tai, kad Edward de Bono siūlomi mąstymo įrankiai 

gali padėti realizuoti dalyko mokymuisi būtiną mąstymą ir efektyviau pasiekti egzistuojančius dalyko 

mokymo tikslus. 

c) Bendrųjų ir bazinių kompetencijų plėtotės vertę pripažįstantys ugdymo turinio planuotojai ir 

mokytojai yra linkę išplėsti ugdymo turinį naujais mąstymo lavinimo tikslais. Tada šalia dalyko 

mokymo programos lygiagrečiai yra realizuojama mąstymo lavinimo programa. Šiuo atveju ugdymo 

turinys išplečiamas ir mąstymo lavinimas įgyja formalumo: numatomi lavinimo rezultatai, 

planuojamas jų įgyvendinimas ir vertinama. 
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d) Edward de Bono mąstymo sistemos vertę asmenybės ugdymui įžvelgiantys ugdymo turinio 

planuotojai gali ryžtis esminei ugdymo turinio pertvarkai: iš esmės revizuoti ugdymo turinį ir 

mąstymo kaip ir kitų bazinių kompetencijų lavinimą padaryti mokyklos ugdymo programos šerdimi. 

 

2010 metais po dešimties seminarų ciklo, kurių metu buvo Lietuvos mokytojai buvo supažindinti su pirmąja 

Edward de Bono CoRT programos dalimi „Išplėtimas“, mokytojų buvo paklausta: „Kokią vietą Edward de 

Bono CoRT 1 programa galėtų užimti Jūsų pedagoginėje veikloje?“ ir prašoma pasirinkti vieną iš aukščiau 

nurodytų alternatyvų. Dėsninga yra tai, kad dauguma (38 proc.) įžvelgia galimybę pasinaudoti Edward de 

Bono metodika efektyviau siekiant dalyko tikslų. 

 

1 pav. Mokytojų numatoma CoRT 1 programos vieta pedagoginėje veikloje 

 

Netoli trečdalio (31 proc.) mokytojų matė galimybę išplėsti ugdymo turinį naujais mąstymo lavinimo tikslais. 

Būtų labai įdomu paklausti, kiek jų po metų jau išsikėlė mąstymo ugdymo tikslus ir jų siekia. 

Pastarosioms dviem grupėms turėtų labiausiai pasitarnauti šio projekto rėmuose mokytojams rengiamos 

dBT integravimo į ugdymo turinį gairės. 

Dėsninga ir tai, kad tik trys procentai įžvelgia esminės ugdymo turinio revizijos galimybę. Tikėtina, kad šis 

procentas šiek tiek padidėtų, jei į naujovės įgyvendinimą įsitrauktų ne pavieniai mokytojai, o administracijos 

remiamos mokyklos komandos, pasiryžusios nešti šią naujovę į savo mokyklą. 



12 

 

Siekiant sukurti sąlygas giluminei ugdymo turinio pertvarkai mokykloje įvedant mąstymą kaip bazinę 

kompetenciją, mes šiame projekte kviečiame dalyvauti ne tik pavienius mokytojus, bet bandome įtraukti 

mokyklų komandas ir visą bendruomenę. 

1.2.2. Alternatyvos planuojant ugdymo turinio įgyvendinimą mokykloje 
Įprastiniai mokymo dalykai taip giliai įaugę į mokyklos ugdymo praktiką, kad sunku pamąstyti mokyklą be 

matematikos, istorijos, geografijos ar lietuvių kalbos. Dalykai susiję ne tik su įprasta ugdymo turinio 

„supakavimo“ praktika, bet ir su mokytojais, kurie save identifikuoja su dalyku, myli savo dalyką ir tą meilę 

siekia perduoti savo mokiniams. 

Mąstymui apie bendrojo lavinimo  ugdymo turinį panaudokime vieną iš Edward de Bono mąstymo įrankių 

„Iššūkis konceptui“.  

• Ar būtina ugdymo turinį forminti į tradicinius dalykus? 

• Kokios kitos alternatyvos čia galimos? 

Kodėl nepamąstyti tokių dalykų kaip „bendravimas“, „problemų sprendimas“, „sveika gyvensena“ ar 

„mąstymas“. Naujojo dalyko ašimi galėtų tapti bendrasis arba bazinis gebėjimas, o įprastiniai dalykai galėtų 

pasitarnauti pateikdami aktualią informaciją tų gebėjimų plėtotei. 

Toks mąstymas programų rengėjus gali atvesti prie integruotų programų idėjos. Tokių programų 

užuomazgas galima rasti naujosiose bendrosiose programose. Ten integruotosioms programoms 

nesuteikiamas dalyko statusas, bet „kodėl gi ne?“ 

Edward de Bono taip pat kvestionuoja tradicinių mokymo dalykų aktualumą ir iškelia mąstymo, kaip 

mokomojo dalyko idėją. Jo parengta CoRT programa pateikia 60-ties mąstymo pamokų ciklą. 

Žvelgiant į ugdymo turinio planavimo Lietuvos mokyklose reglamentuojančius rėmus ir praktiką mes galima 

rasti vietą „mąstymui“ kai mokomajam dalykui. Galvojant apie šią mąstymo lavinimo integravimo 

galimybę ryškėja trys alternatyvos: 

1. “Mąstymas” kaip privalomas mokomasis dalykas įtraukimas į ugdymo planus bendrojo ugdymo 

arba tik tam tikro mokymosi profilio programoje. Mąstymo lavinimo poveikį patiria visi arba 

konkretų ugdymo profilį pasirinkę mokyklos mokiniai.  

2. “Mąstymas” kaip pasirenkamas mokomasis dalykas įtraukimas į ugdymo planus bendrojo ugdymo 

arba tik tam tikro mokymosi profilio programoje. Moksleiviams sudaroma galimybė pasirinkti šį 

dalyką. 

3. “Mąstymas” kaip dalykas įtraukiamas į mokyklos papildomojo ugdymo programą ir siūlomas 

moksleiviams kaip fakultatyvas ar būrelis. 
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2 lentelė 

Mąstymo kaip mokomojo dalyko įvedimo vertinimas 

Privalumai Trūkumai Įdomios galimybės 

• Lengviau užtikrinamas 
tiesioginis dėmesys mąstymo 
lavinimui; 

• Moksleiviai žiūri rimčiau kaip į 
lygiavertį dalyką, 

• Mokykloje užtenka turėti bent 
vieną mąstymo mokytoją; 

 

• Jei kitų dalykų mokytojai 
neintegruoja dBT mąstymo į 
savo pamokas, tai sunkiau 
užtikrinti mąstymo įrankių 
taikymą; 

• Reikalauja ryžto laužant 
nusistovėjusią tradiciją ir 
įveikiant dalykininkų 
pasipriešinimą. 

• Tai būtų precedentas pradėti 
planuoti ugdymo turinį 
orientuojantis į bazines 
kompetencijas; 

• Pasikeistų kitų klasikinių 
mokomųjų dalykų statusas; 

• Pradėjus vertinti mąstymą 
keistusi vertinimo ir 
egzaminavimo kultūra. 

 

Tačiau ne visi ugdymo turinio planuotojai yra linkę įvesti pakeitimus mokomųjų dalykų tinklelyje. Tačiau ir 

šiuo atveju galima rasti vietos mąstymo lavinimui, galima integruoti mąstymo kaip bazinės kompetencijos 

lavinimą į įprastinius dalykus. Priklausomai nuo ugdymo tikslų, siekiamų mąstymo lavinimo rezultatų ir 

mokytojų pasirengimo bei motyvacijos galima: 

1. Pasirinkti vieną dalyką, kuriame bus integruojamas mąstymo lavinimas. Parengiama integruota de 

Bono mąstymo ir to dalyko programa ir ji įgyvendinama. 

2. Pasirinkti dalykų grupę (dorinis ugdymas, socialinis ugdymas, meninis ugdymas ar kt.), kuriame bus 

integruojamas mąstymo lavinimas. Tada rengti suderintas tų dalykų ir juose integruoto mąstymo 

lavinimo programas. 

3. Taip pat galima pasirinkti dalyką, kuriame mokiniams bus perduodami mąstymo lavinimo įrankiai, o 

lygiagrečiai dėstomuose dalykuose numatoma įvesti tų mąstymo instrumentų taikymo dalyko 

mokymuisi praktiką. 

 

3 lentelė 

Mąstymo kaip į dalykus integruotos bazinės kompetencijos vertinimas 

Privalumai Trūkumai Įdomios galimybės 

• Nereikia keisti įprastinių 
dalykų tinklelio; 

• Sustiprėja mąstymo įrankių 
taikymo dalykų mokymuisi 
lygmuo; 

• Paskatina mokytojų, 
integruojančių dBT 
bendradarbiavimą; 

• Pamokoje sunku išlaikyti 
dvejopus tikslus: mąstymo 
lavinimo ir dalyko mokymo; 

• Sudėtingiau apsibrėžti 
vertinimo objektą, rizika, kad 
mąstymo lavinimo rezultatai 
liks nevertinami; 

• Reikia daugiau žmogiškųjų 

• Bus sutaupytas laikas 
efektyviau mąstant ir 
mokantis dalyko pamokose; 

• Mokomieji dalykai bus 
apibrėžiami ne kaip žinių 
sankaupos, o kaip mąstymo 
būdą reprezentuojančios 
disciplinos; 
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• Atsiras poreikis pritaikyti 
daugiau CoRT įrankių, nes 
skirtingi dalykai reikalaus 
skirtingo mąstymo. 

išteklių, nes teks mokykloje 
parengti dBT integruojančią 
mokytojų komandą; 

• Mokiniai perneštų mąstymo 
instrumentarijų net ir į tas 
pamokas, kur mąstymas 
nebus integruojamas. 

 

Į Edward de Bono mąstymą galima žiūrėti ne tik kaip į lavinamą įgūdį, bet ir kaip į mąstymo kultūrą. Kai 

mokykla išbando Edward de Bono mąstymo lavinimo sistemą, kai į šios naujovės įgyvendinimo iniciatyvą 

motyvuotai įsitraukia mokyklos bendruomenė, tada galima tikėtis šios mąstymo kultūros plėtros mokyklos 

organizacijoje. Ką tai reiškia? 

• Mokiniai, mokytojai ir administracijos darbuotojai savo kasdieninėje veikloje – sprendimų 

priėmime, problemų sprendime, planavime ir kt. – taiko Edward de Bono mąstymo principus ir 

įrankius. 

• Edward de Bono mąstymo kultūra reiškiasi visose mokyklos veiklos srityse: ugdyme, vadyboje, 

socialiniame bendravime, darbe su tėvais, mokyklos visuomeninėse iniciatyvose ir t.t. 

 

4 lentelė 

Mąstymo kaip visas mokyklos veiklos sritis apimančios kultūros normos vertinimas 

Privalumai Trūkumai Įdomios galimybės 

• Mokykla kaip organizacija 
tampa efektyvesnė, 
kūrybingesnė ir atviresnė 
naujovėms; 

• Maksimalus mąstymo 
efektyvumo didinimo poveikis 
mokiniams ir visai mokyklos 
bendruomenei; 

• dBT mąstymui tapus kultūros 
norma nereikalingos 
papildomos pastangos jį 
integruoti, jis jau gyvena. 

• Mokyklų, turinčių aiškiai 
apibrėžtą mąstymo kultūrą, 
radimosi švietimo sistemoje 
precedentas; 

• Reikalingas ilgesnis laikas 
mąstymo kultūros kaitai, iš 
karto nesimato rezultatai; 

• Reikalingos energija ir 
pastangos įtraukiant visus 
organizacijos narius, kurių 
dauguma priešinsis; 

• Reikia pripažinti, kad kai 
kurios anti-dBT kultūros 
normos nesikais ir egzistuos 
greta; teks atsisakyti 
pretenzijos į „visas veiklos 
sritis“  

• dBT kaip mąstymo kultūros 
santykis su anti-dBT mąstymo 
kultūromis: debatais, 
akademizmu, dalyko-
centrizmu; 

• Mąstymo kultūros sklaida per 
mokinius ir jų tėvus už 
organizacijos rėmų; 

• Santykis rinkoje su 
akademinės krypties 
gimnazijomis; 

• Ar dBT mąstymo kultūros 
mokykla gali išaugti iš 
egzistuojančios,, ar turi būti 
kuriama naujai? 

 

Dabar pažvelkime į tai, ką apie dBT vietą mokykloje galvojo 2010 metų CoRT 1 mokymų dalyviai.  

Dauguma (52 proc.) visiškai atmetė mąstymo kaip atskiro visiems privalomo mokomojo dalyko alternatyvą. 

Ši galimybė daugumai pasirodė per daug kardinali. Mąstymas kaip laisvai pasirenkamas dalykas pasirodė 
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labiau priimtinas. Daug patraukliau (29 proc. nurodė kaip geriausią būdą) atrodė mąstymo lavinimas per 

papildomą ugdymą. Žinoma, ši alternatyva nereikalauja nieko keisti tradicinėse pamokose. Priimtina atrodė 

ir mąstymo kaip bazinės kompetencijos integracija į egzistuojančius dalykus. 

 

2 pav. Mokytojų numatoma dBT vieta mokykloje 

Tie, kurie rimtai galvoja savo mokykloje rasti vietą Edward de Bono mąstymui, neturėtų apsiriboti 

pasirinkimu iš šių alternatyvų. Įvertinę savo tikslus ir situaciją galėtų apjungti kelias alternatyvas ir pasirengti 

konkrečiai mokyklai geriausiai tinkantį mąstymo įvedimo būdą. 
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1.2.3. Sprendimai dėl mąstymo lavinimo apimties 
 

Planuojant mąstymo lavinimo integraciją kyla klausimas ir apie mąstymo lavinimo programos trukmę bei 

ugdymo pakopą, kur mąstymo lavinimas turėtų vykti. Čia taip pat galime pagalvoti apie alternatyvas: 

Siekiant pastebimų mąstymo lavinimo rezultatų minimaliai galėtume planuoti bent metų trukmės mąstymo 

lavinimo programą. Tada reikėtų apsispręsti apie ugdymo pakopą, kuri konkrečiai mokyklai yra aktualiausia 

mąstymo lavinimo prasme. Pavyzdžiui: 

• Tai galėtų būti bet kuri darželio grupė, kur de Bono mąstymo užsiėmimai suaktyvintų ir nukreiptų 

sparčiai lavėjantį vaikų mąstymą. 

• Tai galėtų būti priešmokyklinio ugdymo arba pirmoji pradinio ugdymo klasė, kur mąstymo 

užsiėmimai pagal de Bono metodiką galėtų padėti mokiniams įgyti minties disciplinos, dėmesio 

valdymo, savo minties formulavimo ir pateikimo bei kitų formaliam mokymuisi svarbių pradinių 

mąstymo įgūdžių. 

• Tai galėtų būti ir penktoji pagrindinio ugdymo klasė, kuri dažniausiai pasižymi sumaištimi. De Bono 

mąstymo lavinimo užsiėmimai padėtų mokiniams susivokti ir susiorganizuoti naujoje mokymosi 

aplinkoje. 

• Tai galėtų būti ir pirmoji gimnazijos klasė, kurioje naujieji gimnazistai būtų supažindinami su naujais 

reikalavimais jų mąstymui ir aprūpinami būtinu minties instrumentarijumi to mąstymo realizavimui. 

• Tai galėtų bet kuri klasė, kuri nepapuola į pradinės, pagrindinės ar vidurinės mokyklos baigimo 

laikotarpį. Tuo metu yra sumuojami tradicinio ugdymo rezultatai ir bet kokia naujovė yra 

nepageidautina. 

5 lentelė 

Pakopos trukmės mąstymo lavinimo programos vertinimas 

Privalumai Trūkumai Įdomios galimybės 

• Galima realizuoti ir vieno 
mokytojo iniciatyva; 

• Mokiniams stiprus naujumo, 
skirtingumo ir netikėtumo 
jausmas didina motyvaciją; 

• Galima lanksčiai įvesti 
mąstymo įrankius kaip 
konkrečių problemų 
sprendimo priemonę. 

• Aukštesnėse ugdymo 
pakopose nepadaromas 
žymesnis mąstymo pokytis; 

• Įvedus žemesnėse pakopose 
vėliau prastėja taikymas, nes 
pasimiršta; 

• Neišnaudojama CoRT 
programos potencija, nes 
dažniausiai realizuojama tik 
CoRT 1 

• dBT panaudojimas 
sprendžiant mokymosi, 
adaptacijos ar kitas 
problemas; 

• Bandymai per metus 
realizuoti CoRT 1 ir bet kurią 
kitą dalį pasirinktinai; 

• Metų trukmės programos 
poveikis ankstyvajame 
ugdyme (ikimokykliniame ir 
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priešmokykliniame) 

 

Siekiant aiškiau pastebimo pokyčio mokinių mąstyme reikėtų galvoti apie ugdymo pakopos trukmės 

mąstymo lavinimo programą. Pavyzdžiui: 

• Mąstymo lavinimas pagal Edward de Bono ikimokykliniame ugdyme; 

• Mąstymo lavinimas pagal Edward de Bono pradiniame ugdyme; 

• Mąstymo lavinimas pagal Edward de Bono pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje; 

• Mąstymo lavinimas pagal Edward de Bono gimnazijoje. 

 

6 lentelė 

Pakopos trukmės mąstymo lavinimo programos vertinimas 

Privalumai Trūkumai Įdomios galimybės 

• Nėra skubos, sukuriamos 
sąlygos net perduoti mąstymo 
instrumentus, bet ir juos 
taikyti; 

• Galima pasiekti aiškiai 
pastebimų mąstymo pokyčių 
ir fiksuoti rezultatus; 

• Aiškus institucinis 
pasidalinimas už mąstymo 
lavinimą skirtingose 
pakopose. 

• Ugdymo turinio planavime 
reikia rasti daugiau laiko 
mąstymo lavinimui; 

• Reikia daugiau pastangų 
planuojant integraciją ir 
derinant programas tarp 
dalykų ir mokytojų; 

• Reikia daugiau pasirengusių 
mokytojų; 

• Neužtenka mokytojų 
iniciatyvos, reikalingas 
institucinis apsisprendimas. 

• Galimas mąstymo kultūros 
pokyčio šokas perėjus į kitą 
pakopą, kur nėra dBT 
mąstymo. 

• Programos adaptacijos 
skirtingiems amžiaus 
tarpsniams; 

• Galimybė pasiekti 
interaktyvaus įrankių 
panaudojimo  lygmenį; 

• Atsiranda galimybė rastis de 
Bono mąstymu grįstos 
ugdymo institucijos: darželio, 
pradinės mokyklos, 
pagrindinės mokyklos ir 
gimnazijos 

 

Siekiant tęstinio mąstymo kultūra grįsto ugdymo reikėtų rengti visą bendrąjį lavinimą apimančią mąstymo 

lavinimo programą ir imtis ją įgyvendinti. Programą būtų galima rengti koncentriniu principu. Pavyzdžiui: 

• Galima būtų pradėti nuo dBT mąstymo visumą apimančių sąrangų: „Šešios mąstymo kepurės“, „Šeši 

veiklos batai“ ir „Šeši vertės medaliai“ ir įvesti jas labai supaprastintu lygmeniu; 

• Paskui formaliai įvesti suvokimo plėtros instrumentus CoRT 1, 

• Tada, priklausomai nuo mokyklos specifikos ir poreikių pasirinkti aktualias CoRT programos dalis: 

CoRT 2, CoRT 3, CoRT 4 ir CoRT 5 bei aukštesniame lygmenyje grįžti prie pasirinktinių mąstymo 
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sąrangų. Mąstymo įrankių perdavimą mokiniams turėtų lydėti kruopščiai suplanuota tų įrankių 

taikymo praktika 

• Pagal poreikį galima įvesti pavienius de Bono mąstymo instrumentus ar lavinamuosius žaidimus. 

• Programą galima būtų baigti apibendrinančia CoRT programos dalimi CoRT 6 ir de Bono mąstymo 

principais. 

 

7 lentelė 

Bendrojo lavinimo trukmės mąstymo lavinimo programos vertinimas 

Privalumai Trūkumai Įdomios galimybės 

• Turėtų būti pastebimas 
mąstymo lavinimo poveikis 
jau ir pabaigus mokyklą; 

• Mąstymo lavinimas mokiniui 
tampa ne kažkokia naujovė, o 
norma; 

• Ugdymo nuoseklumas 

• Sunku angažuotis ilgalaikiam 
projektui ir laukti rezultatų; 

• Reikalingi dideli žmogiškieji 
resursai; 

• Reikalingos pastangos 
koordinuoti programas ne tik 
ugdymo institucijoje, bet ir 
tarp institucijų. 

• Atsiranda galimybė pilnai 
išnaudoti de Bono mąstymo 
lavinimo sistemos metodinę 
potenciją. 

• Mąstymo kultūros plėtra per 
tokią Mokyklą išėjusius 
absolventus; 

• Galimybė rengti koncentrinę 
mąstymo lavinimo programą 

 



19 

 

 

 

1.3. Sėkmingos dBT integracijos į bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo 

turinį prielaidos 
Šia peržvelgsime prielaidas, apie kurių kūrimą turėtų pagalvoti naujovės iniciatoriai, siekiantys bendrojo 

lavinimo mokyklose į ugdymo turinį integruoti dBT. 

Jau anksčiau minėtoje mokytojų apklausoje buvo klausta kokios sąlygos būtinos sėkmingai dBT integracijai į 

ugdymo turinį. Mokytojų atsakymai (žr. 3-7 pav.) padės išskirti prioritetus, kalbant apie dBT integracijos 

prielaidas. 

Šias prielaidas suskirstėme į keturias grupes: asmeninės, ugdymo turinio turinio planavimo, metodinės ir 

vadybinės. Jas visas nuosekliai aptarsime 

1.3.1. Asmeninės dBT integracijos prielaidos 
Dauguma mokytojų (84 proc.) pripažino, kad pagrindinė ir labai svarbi sąlyga yra paties mokytojo 

motyvacija. Jei mokytojas nebus motyvuotas, tai negalima tikėtis jokios naujovės įgyvendinimo klasėje. 

 

3 pav. Individualūs dBT integracijos veiksniai 

Jei giliau pažvelgtume į tai, kas slypi po mokytojo motyvacija, remiantis praktine patirtimi skleidžiant dBT 

idėjas mokytojų tarpe galėtume išskirti šiuos svarbius aspektus, kurie motyvuoja mokytojus įgyvendinti dBT 

savo veikloje: 

• Idealistiniai motyvai tokie kaip mąstančio žmogaus Lietuvai ugdymas; 

• Pedagoginės veiklos kaip asmenybės ugdymo įprasminimo motyvai – pripažinimas, kad dalyko 

mokymas nėra tai, ką jie vadina ugdymu; 

• Saviugdos motyvai – siekis augti ir tobulėti kaip mąstytojai ir mokytojai; 
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• Išsilaisvinimo iš pedagoginio darbo rutinos motyvai – kūrybinio prasiveržimo siekis; 

• Mokinių sudominimo motyvai – siekis rasti metodus, kurie motyvuotų ir aktyvintų mokinius; 

• Dalyko mokymo optimizavimo motyvai – galimybė panaudoti mąstymo įrankius, kurie pagerintų 

dalyko mokymasi. 

Taip pat būtina pastebėti, kad mokytojų motyvacija dBT integracijos į savo veiklą atžvilgiu yra dinamiška: 

pradžioje dominuoja smalsumas ar žingeidumas, vėliau mokytojams imponuoja pačios dBT idėjos ar 

metodikos kitokumas, o dBT kelyje ilgiau pasilikusius motyvuoja kūrybinis procesas ir ugdymo ar saviugdos 

rezultatai. 

Taigi, siekiant integruoti dBT savo mokykloje reikia pažinti mokytojus ir padėti kiekvienam iš jų atrasti tuo 

momentų tą mokytoją „motyvuojantį raktą“. 

Antra pagal svarbą mokytojams sąlyga yra laikas ramiam apmąstymui ir įsigilinimui. Tam, kad mokytojas 

žengtų pirmą žingsnį jis nori jaustis užtikrintas. Per savo praktiką teko sutikti ne mažai entuziastingai dBT 

metodika susidomėjusių mokytojų, kurie noriai mokėsi, bet nesirįžo žengti praktinio žingsnio: jie prašė dar 

daugiau laiko apmąstymams, mokymuisi, darbui su savimi, o to laiko mokytojams dažniausiai trūksta. Į tokį 

reiškinį galima žiūrėti skirtingai: 

• Mokytojai yra atsakingi ir vengia skubotų, dalinai suvoktų veiksmų, kurie turės tiesioginį poveikį jų 

mokiniams; 

• dBT įvaldymas ir integracija yra ilgas mokytojo mokymosi ir pedagoginės veiklos transformacijos 

reikalaujantis procesas, kuriam reikia rasti papildomo laiko; 

• Laiko trūkumas yra tradicinis ir lengviausias naujovės atmetimo pateisinimas. 

dBT kaip naujovės iniciatoriai turėtų reimtai atsižvelgti į laiko faktorių ir numatyti laiką, kuris reikalingas 

mokytojams pasirengti ir žengti pirmą bei paskesnius žingsnius. 

Kita sąlyga yra individualių mokytojo ugdymo planų kaita. Žinoma, kad ugdymo planavimas nėra 

mėgstamiausias daugelio mokytojų užsiėmimas, kad kai kuriose organizacijose jis tapęs formaliu 

reikalavimų tenkinimu. 

Praktikoje teko sutikti mokytojus, kurie dBT įveda į savo veiklą be aiškesnių pokyčių savo individualiuose 

ugdymo planuose. Jie naudoja dBT įrankius, taiko metodus, pastebi skirtingas mokinių reakcijas arba 

pokyčius mokymosi rezultatuose, tačiau viso to nefiksuoja nei planuose, nei vertinimuose. Kiti mokytojai 

planuoja dBT integraciją, bet šių planų neformalizuoja. 

Tačiau reikia pripažinti, kad jei mokytojas negali atversti savo ugdymo plano ir parodyti kaip jame yra 

integruota dBT, tai labai sunku spręsti ką ir kaip tas mokytojas realiai integruoja. 

Mokytojo individualios pedagoginės veiklos planavimas vyksta visos mokyklos ugdymo turinio planavimo 

rėmuose. Mokytojai su savo ugdymo planais turi tilpti į mokyklos ugdymo planą ir į bendrąsias programas, o 

tai jau platesnio planavimo dalykai. 

1.3.2. Ugdymo turinio planavimo prielaidos  
Čia reikia išskirti dvi prielaidų grupes: 

• Preilaidas, kurios kuriamos nacionaliniame bendrojo lavinimo planavimo lygmenyje 



21 

 

• Prielaidas, kurias planuodama ugdymą kuria pati organizacija 

Pirmąsias dvi prielaidas mokykla įtakoja tik dalyvaudama nacionalinio lygmens procesuose. Tačiau tų 

prielaidų matomumo užtikrinimas ir jų galimybių atskleidimas yra viena iš mokyklos veiklos sričių. 

Mokytojams svarbu savo veikla neiškristi iš bendrųjų programų ir vertinimo bei egzaminavimo sistemoje 

numatytų rėmų. Ne kartą teko iš mokytojų girdėti, kad 

• „ugdymo programos ir taip yra perkrautos, kur ten dar įkišti mąstymą“ 

• „nėra kada čia užsiimti mąstymo lavinimu, kai pagrindinis mokytojo darbas yra parengti mokinius 

egzaminams“ 

Čia dBT kaip naujovės iniciatoriai iš anksto turėtų parengti savo argumentus. Į pagalbą jiems gali ateiti jau 

atlikta Bendrosiose programose (2008 m. redakcijos) numatytų bendrųjų kompetencijų ir dalyko mokymo 

uždavinių sąsajų su dBT kompetencija analizė. Pasiremiant šia analize kiekvienam mokytojui galima padėti 

pamatyti dBT vietą mokant jo/jos dalyko. 

Tikėtina, kad ateities projektuose bus išanalizuota egzaminavimo sistemoje numatytų vertinti rezultatų 

sąsają su dBT kompetencija. 

 

4 pav. Mokytojų požiūris į turinio planavimo veiksnius 

Tai, kad dBT mąstymas neprieštarauja mąstymui, būtinam dalyko mokymuisi rodo ir mokytojų apklausa (žr. 

5 pav.). Tik reikia priminti, kad apklausoje dalyvavę mokytojai buvo susidūrę tik su pirma CoRT programos 

dalimi „Išplėtimas“. Tikėtina, kad susipažinimas su visa sistema leistų įžvelgti glaudesnes dalyko ir dBT 

mąstymo sąsajas. 
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5 pav. Mokytojų požiūris į dalykui būdingą mąstymą kaip dBT integracijos veiksnį 

Tai, kad mąstymo lavinimas tampa visos mokyklos ugdymo programos dalimi atveria platesnes 

perspektyvas mokytojams integruoti dBT į savo veiklą. Faktas, kad šio veiksnio svarbą įžvelgia tik trečdalis 

apklaustų mokytojų, liudija, kad mokytojai naujai su dBt susipažinę ir ją išbandę mokytojai dar neperėjo į 

ilgalaikės naujovės savo mokykloje planavimą. 

Planuojant integruoti dBT į mokyklos ugdymo programas turi būti atsakyti šie klausimai: 

• Kokia dBT integracijos šioje konkrečioje mokykloje paskirtis? 

• Kokio poveikio ar rezultato tikimasi? 

• Kokiose klasėse bus integruojamas dBT? 

• Kokius dalykus ar dalykų grupes apims dBT integracija? 

• Kokios dBT sistemos dalys bus integruojamos ir kokiu lygmeniu? 

• Kas ir kaip dalyvaus dBT integracijoje? 

Planuojant dBT integraciją mokykloje svarbus ir mąstymo lavinimui skiriamas laikas. 

• Jei pasirenkama įvesti mąstymą, kaip atskirą dalyką, tai jam turi būti numatytos valandos. 

• Jei planuojama dBT integruoti į dalykus, tai turi būti paskaičiuojama kiek laiko mokytojas skirs 

mąstymo įrankių įvedimui savo dalyko pamokoje. 

Aiškus laiko skyrimas ne tik sudaro organizacines prielaidas naujovės realizacijai, bet ir parodo tos naujovės 

svarbą mokykloje. 

1.3.3. Metodinės dBT integracijos prielaidos 
Jokia didaktinė naujovė nevyksta be metodinio aprūpinimo ir palaikymo.  

Apklausti mokytojai svarbiausia salygą dBT integracijai matė metodinės medžiagos ir priemonių darbui 

klasėje buvimą (žr. 6 pav.). Čia dBT inicijuojanti grupė turėtų pasirūpinti dBT metodinio „kampelio“steigimu. 

Čia galėtų atsidurti: 
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• CoRT pamokų kortos  

• CoRT 1 plakatai 

• „Šešių mąstymo kepuraičių“ kortelės 

• Mąstymo lavinimo rezultatų vertinimo priemonės 

• Mąstymo dalyko pamokose apibūdinimo priemonės 

• Mokytojų parengtos dBT užduotys (pavyzdžiai) 

• Mokytojų parengti dBT pamokų planai (pavyzdžiai) 

• dBT mokymo gairės (CoRT 1 ir „Šešių mąstymo kepuraičių“) 

• Prienamos Edward de Bono knygos... 

Svarbu, kad šis metodinis kampelis būtų nuolat naudojamas ir nuolat praturtinamas. Tam reikėtų paskatinti 

mokytojus dalintis savo parengta medžiaga. 

dBT integruojantys mokytojai mokykloje gali burtis į metodinį ratelį. Toks metodinis ratelis gali peržengti ir 

mokyklos ribas. Tam priimtinos visos formos: 

• Tiesioginis dBT integruojančių mokytojų bendradarbiavimas 

• dBT integruojančių mokyklų bendradarbiavimas; 

• dBT taikančių mokytojų tinklai (Internetinėje erdvėje); 

Tik reikia prisiminti, kad kiekviena iš šių formų veikia tada, kai jas planuodami pradedame nuo to, ką mes 

galime kitiems duoti, o tik paskui įvertiname ką iš kitų galime gauti. 
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6 pav. Mokytojų požiūris į metodinnę paramą kaip dBT integracijos veiksnį 

Tačiau būtina prisiminti, kad aprūpinimas medžiaga dar ne viskas, reikalingas metodinis palaikymas. dBT 

metodinis įvaldymas gali būti visą mokytojo karjerą trunkantis procesas. Labai gerai, kai yra kuriamos 

galimybės mokytojų metodiniam tobulėjimui. Čia mes turėtume pagalvoti apie: 

• Pradinį mokytojų parengimą taikyti dBT; 

• Tęstinį mokytojų mokymąsi plečiant dBT instrumentų „dėžutės“ turinį ir metodinį „bagažą“; 

• Pagalbą pradedantiems taikyti: pradžioje svarbu išorinė pagalba, o vėliau mokykloje gali pradėti 

veikti savitarpio pagalbos ir konsultacijų sistema. 

 

1.3.4. Vadybinės dBT integracijos prielaidos 
dBT integracijos mokykloje iniciatoriai sau turėtų atsakyti į klausimą: 

Ar dBT integracija mano mokykloje yra individualaus mokytojo-entuziasto ar mokyklos 

bendruomenės reikalas? 

Nuo atsakymo į šį klausimą priklausys dBT iniciatoriaus veikla. Pažvelgę į mokytojų požiūrį (žr. 7 pav.) galime 

pastebėti, kad daugiau kaip trečdalis neblogai jaustūsi ir „vieni lauke kariai“. 
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Taip apsisprendę mokytojai gali pareiti į savo klasę pas savo mokinius ir taikyti dBT su jais. Kai mokytojas 

uždaro klasės duris ir atsistoja akis į akį su savo mokiniais, tai nuo jo daug kas priklauso.  

Būtinai turime atkeipti dėmesį ir į kitą trečdalį, kuriems būtinas mokyklos administracijos pritarimas ir 

palaikymas. Tada galime pagalvoti: 

• Kaip administracija galėtų pademonstruoti savo pritarimą? 

• Kokį palaikymą administracija gali pasiūlyti mokytojams-entuziastams pradėjusiems diegti dBT savo 

pedagoginėje veikloje? 

 

 

7 pav. Mokytojų požiūris į organizacinius dBT integracijos veiksnius 

Tačiau turime neužmiršti ir tų (31 proc), kurie dBT integraciją mato kaip visos mokyklos bendruomenės 

sprendimą ir suderintus veiksmus. Čia atsiveria plačios planavimo ir praktinių veiksmų perspektyvos: 

• Tėvų informavimas ir įtraukimas į dBT integracijos iniciatyvą; 

• Palaikymas konstruktyvios įtampos tarp dBT taikymo lyderių, siekiančių prisijungti ir naujovę 

ignoruojančių mokytojų; 

• Mokinių įtraukimas į dBT integracijos planavimą; 

• Administracijos darbuotojų pozicija dBT iniciatorių ir kitų mokytojų atžvilgiu; 

• dBT taikymo išplėtimas iš klasės iki visos mokyklos gyvenimo; 

• Mokyklos bendruomenės konsolidavimas pritraukiant resursus dBT integracijai. 

Tai, kokį vadybinį modelį dBT integracijai mokykla pasirinks, priklausys nuo jos kaip organizacijos kultūros ir 

dBT vietos mokyklos ugdymo prioritetuose. 
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1.4. dBT integracijos į mokyklos ugdymo turinį strategijos 
Jei mes kaip mokykla jau nusprendėme integruoti dBT į savo mokyklos ugdymo turinį, tai atėjo laikas 

strateginaims sprendimams. Čia išskirsime strateginių sprendimų sritis ir užvesime mintį strategijos 

paieškai.  

Mokytojų įsijungimo į dBT integraciją skatinimo strategijos: 

A. Galima „statyti ant motyvuotų“ ir mokykloje kurti sąlygas veikti tiems mokytojams, kurie siekia 

integruoti dBT į savo veiklą. 

B. Galima remtis motyvuotais mokytojais, iš jų formuoti „proveržio komandą“, kuri nuosekliai 

dirbdama motyvuotų ir pritrauktų kitus mokyklos mokytojus; 

C. Galima bandyti motyvuoti ir pritraukti visus mokyklos mokytojus. Nuo pat pradžių dirbti su visa 

organizacija. Tačiau reikia pripažinti, kad jokia naujovė negali laimėti visų širdžių. 

 

Ugdymo turinio planuotojų pasirinkimas: 

A. Galima iniciatyviems ir motyvuotiems mokytojams palikti dBT integracijos planavimo iniciatyvą ir iš 

individualių mokytojų planų kofigūruoti bendrą mokyklos dBT integracijos planą; 

B. Galima pradėti nuo bendro mokyklos lygmens dBT integracijos plano ir jį įgyvendinant pereiti prie 

individualių mokytojų veiklos planų parengimo 

C. Galima pajudėti iš abiejų pusių – nuo mokytojo ir nuo mokyklos – o susitikus susiderinti. 

 

Ugdymo turinio planavimo strategijos: 

A. dBT kaip dalykas 

B. dBT integracija dalykuose 

C. dBT kaip dalyko ir dBT dalykuose derinimas 

D. dBT mokyklos kaip organizacijos gyvenime 

 

Mokytojų metodinio aprūpinimo strategijos: 

A. Metodinės medžiagos paieška, sisteminimas ir sklaida mokytojų tarpe; 

B. Metodinės medžiagos kūrimo proceso mokykloje inicijavimas; 

C. Apsikeitimo metodine medžiaga mokytojų tarpe inicijavimas ir palaikymas. 

 

Mokytojų metodinio tobulėjimo užtikrinimo strategijos 

A. Tęstiniai dBT mokymai mokykloje; 

B. Mokytojų mokymasis iš kolegų patirties mokyklos viduje; 

C. Mokytojų dalyvavimas regioniniuose ir nacionaliniuose dBT taikančių mokytojų tinkluose. 
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2 dalis. Edward de Bono mąstymo kaip bazinės kompetencijos integracija į 

mokytojo pedagoginės veiklos programą 
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2. dBT mąstymo kaip bazinės kompetencijos integracijos praktinė patirtis 
E. de Bono metodais pagrįsta praktika pasaulyje įsitvirtino daugelyje švietimo sričių: viduriniame, 

profesiniame mokyme, aukštosiose studijose ir suaugusiųjų švietime (ypač biznio sektoriuje). Jo ir 

jo pasekėjų veikla išnaudoja visas įmanomas formas: mokymo ir mokymosi medžiagos bei 

priemonių rengimą, tiesioginiu būdu vedamus seminarus ir mąstymo pratybas, trenerių rengimą, 

distancinio mokymo kursus, visuomeninių organizacijų bei klubinių struktūrų kūrimą ir t.t. 

1972 m. E de Bono įkūrė Kognityvinių Tyrimų Trestą (angl. Cognitive Research Trust), kuris rūpinasi 

“CoRT Thinking” pamokų įvedimu į mokyklas. Per tris dešimtmečius jo sukurta lateralinio mintijimo 

lavinimo programa pasklido po viso pasaulio mokyklas. Venesuelos valstybinėse mokyklose visi 

mokiniai valandą per savaitę skiria jo programai, daugybė mokyklų Kanadoje, Jungtinėse Amerikos 

valstijose, Australijoje, naujojoje Zelandijoje, Jungtinėje Karalystėje naudoja jo sistemą. 

Lietuvoje šios mąstymo lavinimo programos sklaida prasidėjo iš karto po nepriklausomybės per tą 

laiką buvo sukaupta patirtis, kuri sudarė prielaidas dBT integracijai į ugdymo programas. 

Šiose gairėse pristatysime praktinės patirties pamokas. 

Pirmiausia šioje dalyje pristatysime atrinktus Lietuvos mokytojų praktinius bandymus taikyti dBT 

savo pedagoginėje veikloje, kurie parodys Lietuvos mokytojų atskleistas dBT pritakymo galimybes. 

Vėliau pristatysime praktinę patirtį ir patarimus Naujosios Zelandijos mokytojo, kuris pradėjo dBT 

integraciją nuo pat CoRT programos inicijavimo pradžios ir integravo dBT mąstymą į kiekvieną savo 

dalyko pamoką ir į kiekvieną vertinimą. Šis mokytojas tapo vyriausiu dBT metodikos treneriu, 

padėjo integruoti dBT savo šalies ir viso pasaulio mokytojams. Šio mokytojo patirtis, čia 

kristalizuota apie pagrindinius pradedančiam mokytojui kylančius klausimus, tapo šių gairių 

pagrindu. 

2.1. dBT integracijos Lietuvos mokytojų pedagoginėje veikloje atvejai 

2.1.1. „Suvokimo žemėlapio“ technikos panaudojimo atvejai 

“Suvokimo žemėlapio” technika yra mokymąsi optimizuojanti priemonė, padedanti susieti teorines 

žinias ir asmeninę patirtį, apvaldyti informacijos srautus, sustiprinti metakognityvinę komponentę 

mokymosi praktikoje, apčiuopti ir įvardyti individualų suvokimą. 

Šios technikos taikymo atvejai reikšmingi tuo, kad parodo ką galima padaryti tikslingai pasirinkus 

vieną mąstymo techniką arba įrankį. Vieno įrankio įvaldymui nereikia daug laiko ir jėgų, o jo 

panaudojimas duoda pastebimus rezultatus. 

Šešių valandų užsiėmimas dvidešimt trims pedagogams buvo skirtas “Suvokimo žemėlapio” 

technikos įvaldymui: teorinio pamato išsiaiškinimui, žemėlapio sudarymo ir interpretavimo 

mokymuisi. Tada buvo pereita prie taikymo praktikos. Panaudojimo atvejai aprašomi. Atvejų 
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aprašai buvo analizuojami dviem aspektais, siekiant atskleisti priemonės panaudojimo paskirtį, ir 

gautus rezultatus.  

Panaudojimo atvejų aprašų analizė leido nustatyti “suvokimo žemėlapio” panaudojimo galimybes 

trijose srityse: savianalizei (šią taikymo sritį pasirinko 26% mokytojų), problemų sprendimui (26%) 

ir mokymuisi (48%). 

„Suvokimo žemėlapio“ panaudojimas savianalizei 

Šeši mokytojai „suvokimo žemėlapį“ panaudojo kaip savianalizės priemonę. Dauguma šių mokytojų 

susikoncentravo ties prichologine problema, kurią siekė geriau suvokti ir spręsti. Peržvelgiant rezultato 

įvardinimus galima pastebėti psichoterapinį poveikį. 

1 lentelė 

„Suvokimo žemėlapio“ technikos panaudojimas savianalizei 

Atvejo 

nr.  

Technikos panaudojimo paskirtis Mokytojo įvardintas rezultatas 

1 Savianalizė, siekiant išsiaiškinti savo 

nepilnavertiškumo komplekso priežastis 

Naudingas būdas norint “išskleisti” savo mintis, iš kurių 

galima padaryti daug logiškų, vertingų paaiškinimų, 

išvadų, rasti atsakymus į rūpimus klausimus, atrasti 

naujus problemų sprendimo būdus 

2 Savianalizė, siekiant analizuoti savo 

baimę 

Atlieka interpretaciją pagal duotą instrukciją, tačiau 

rezultato nefiksuoja 

3 Psichoanalizė, siekiant išsiaiškinti 

konkretaus žmogaus poveikį ir reikšmę 

savajam dvasios pasauliui 

Priemonė palengvino atskleisti tikrąjį suvokimą, jį 

sukonkretino ir stabilizavo; padėjo ekonomiškiau 

panaudoti laiką ir energiją analizuojant problemą. 

4 Psichoanalizė, siekiant išsiaiškinti savo 

pačios probleminį ryšį su vidurinės 

mokyklos mokytoja 

Priemonė padėjo įsigilinti į save, praeitį susieti su 

dabartimi, rasti išeitį iš probleminės situacijos; 

priemonė gali padėti atskleisti įdomių dalykų, kuriais 

net nesinori tikėti. 

5 Savianalizė, siekiant išsiaiškinti santykius 

su geriausia drauge 

Padėjo susivokti painiuose santykiuose tarp manęs ir 

mano geriausios draugės. 

6 Savianalizė, siekiant kovoti su nostalgija, 

kylančia iš praeities prisiminimų 

Analizuojant brėžinį slogios, depresiškos nuotaikos 

pamažu praeina; brėžinio sudarymas naudingas dvasiai 

dalykas 

Tenka, pripažinti, kad mokytojo darbas yra kupinas psichologinio streso. Ne paslaptis, kad dalis 

mokytojų kenčia nuo vienokių ar kitokių psichologinių problemų. Šių atvejų analizė leidžia daryti 

prielaidą, kad „suvokimo žemėlapis“ gali veikti kaip mokytojų psichologinės savipagalbos 

priemonė. 
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Mokytojai, kurie gali panaudoti „suvokimo žemėlapį“ savo psichologinių problemų analizei ir 

sprendimui, gali padėti ir mokiniams. Platesniuose specializuotuose taikymuose ir tyrimuose 

reikėtų atskleisti „suvokimo žemėlapio“ kaip psichologinės savipagalbos priemonės panaudojimo 

galimybes. 

„Suvokimo žemėlapio“ panaudojimas problemų sprendimui 

Kiti šeši mokytojai įsivardino problemą, kurią jie nori spręsti ir panaudojo „suvokimo žemėlapį“ tų problemų 

apibrėžimui ir sprendimo paieškai. Tačiau tik pusė iš tų mokytojų reflektavo priemonės panaudojimo 

rezultatus, kiti susikoncentravo ties savo problemos turiniu. 

2 lentelė 

„Suvokimo žemėlapio“ technikos panaudojimas problemų sprendimui 

 Technikos panaudojimo paskirtis Mokytojo įvardintas rezultatas 

1 Problemos sprendimas, siekiant 

išsiaiškinti rūkymo priežastis 

Priemonė padeda suprasti save ir atrasti dalykus, kurių 
anksčiau nepastebėjau 

2 Problemos ryškinimui: Kodėl pasireiškia 

nuovargis? 

Žemėlapis padeda įvertinti tai, kas svarbiausia, 

sukoncentruoti dėmesį į problemos kilimo priežastis; 

3 Problemos ryškinimui: kaip suvokiau 

darbą? Į ką orientuotis baigus studijas? 

Fiksuojami atsiradę supratimai apie analizuojamą 

objektą, bet ne apie priemonę 

4 Mokytojo profesijos ryškinimui Išvados apie analizuojamą objektą, bet ne apie 

priemonę 

5 Ryškinti sveikos gyvensenos problemai Išvados apie mitybos subalansavimą, bet ne apie 

priemonės panaudojimą 

6 Pedagoginei veiklai: situacijos klasėje 

suvokimui, siekiant ją geriau suvaldyti 

Priemonė padeda sukonkretinti ir įvardinti kaip suvoki 

situaciją, išskirti svarbiausius dalykus, sukurti tam tikrus 

rėmus, kuriose gali laviruoti, net keisti savo suvokimą 

Mokytojai, kurie patys išbandė „suvokimo žemėlapį“ kaip problemų įsivardinimo ir sprendimo 

priemonę, gali tą priemonę integruoti į probleminio mokymo užsiėmimus ir pasiūlyti ją savo 

mokiniams. 

„Suvokimo žemėlapio“ panaudojimas problemų sprendimui 

Peržvelgiant šiuos atvejus galime pastebėti kad absoliuti dauguma (8 iš 11) techniką panaudojo rašto darbo 

rašymui: išjudėjimui, tematizacijai ir minčių struktūravimui. Po vieną bandymą dienoraščio rašymui, 

pasirengimui prieš egzaminą ir sampratos formavimui. Visos šios panaudojimo sritys yra aktualios klasėje 

darbe su mokiniais. 

3 lentelė 

„Suvokimo žemėlapio“ technikos panaudojimas problemų sprendimui 
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 Technikos panaudojimo paskirtis Mokytojo įvardintas rezultatas 

1 Mokymuisi: socialinio darbo praktikos 

dienoraščio rašymui 

galėjimas net su smulkmenomis parašyti dienoraštį net 

daugiau kaip po mėnesio nuo įvykusio įvykio. 

2 Mokymuisi. Patikrinti save, kaip 

besiruošdama egzaminui, supratau 

perskaitytą medžiagą apie antikinį 

mąstytoją. 

“Suvokimo žemėlapis” ne tik padeda “padėti” į šviesą 

savo mąstymą, tačiau gali būti labai naudingas darant 

santraukas ir po kurio laiko norint “atgaminti” primirštą 

informaciją 

3 Mokymasis: išjudėti savarankiško darbo 

rašyme 

Padėjo nugalėti barjerus, trukdžiusius pradėti rašyti 

savarankišką darbą - idėjų nebuvimą ir nepasitikėjimą 

savo jėgomis; priemonė padėjo pradėti rašyti, suprasti 

problemą ir ją išspręsti. 

4 Mokymuisi: sampratos formavimui Priemonė padėjo susidaryti apibendrintą supratimą 

apie pasirinką sąvoką, bet nepadėjo nustatyti tikrųjų 

sąvokos akcentų (palyginus su moksliniu sąvokos 

apibrėžimu); padėjo plačiai nušviesti sąvokos vartojimo 

aplinką bei sąvoka įvardinto proceso aplinkybes; buvo 

praturtinta samprata 

5 Mokymuisi: rašto darbo temos 

įvardinimui, jų sudėtinių dalių išskyrimui 

ir susisteminimui 

Padėjo nustatyti rašto darbo prioritetus, išryškino dvi 

rūpimas problemų sritis, fiksavo dabartinę situaciją, 

padėjo nepraleisti prasminių idėjų. Pakartotinas 

priemonės naudojimas leido spręsti apie progresą. 

6 Mokymasis: rašto darbo tezių idėjų 

peržvelgimui 

Išvados apie darbo turinį, bet ne apie priemonės 

panaudojimą 

7 Mokymasis: esminių rašto darbo temos 

taškų ryškinimui ir problemos struktūros 

atskleidimui 

Priemonė padėjo struktūruoti minčių srautą, pamatyti 

sudėtines problemos dalis ir esminius atramos taškus 

bei atrasti naujų problemos aspektų. 

8 Mokymasis: padėti sudaryti rašto darbo 

teorinės dalies planą 

Planas sudarytas; priemonė padėjo pažvelgti į temą, 

kaip į labai konkretų dalyką, išskirti svarbiausius taškus 

9 Mokymuisi: rašto darbo rašyme tezių 

išplėtimui, sutvarkymui, apjungimui į 

nuoseklią ir logišką visumą. 

I  esmės pasikeitė rašto darbo plano struktūra, buvo 

atrasti netikėti ryšiai, kurių šiaip išmąstyti negalėtų. 

10 Mokymuisi: rašto darbo įvadinės dalies 

rašymui 

Priemonės pagalba savo darbe įžvelgiau dalykus, kurių 

anksčiau nepastebėjau; padeda sudėti mintis į vieną 

vietą ir ieškant naujo požiūrio į tą patį objektą; suprasti 

savo požiūrį į reiškinius ir rasti naujų idėjų; galima 

įžvelgti paprastumą net ir sudėtinguose dalykuose 
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11 Mokymuisi: rašto darbo temos 

pasirinkimui ir ribų nustatymui; siekta 

išsiaiškinti, kaip suprantama konkreti 

tema ir sutvarkyti chaotiškas mintis ta 

tema. 

Priemonė padėjo pamatyti, kad rašto darbo rašymo 

problema yra paprastesnė, nei atrodė; padeda geriau 

suprasti nesuprantamus arba tik dalinai suprantamus 

dalykus. 

 

„Suvokimo žemėlapio“ panaudojimas darbui su mokinių suvokimu 

„Suvokimo žemėlapį“ mokytojai labai pamėgsta ir mielai neša į klasę. Dalis atvejų mokytojų 

nebuvo aprašyti. Tačiau būtina paminėti ir bandymus, kai mokytojas „suvokimo žemėlapį“ 

panaudoja mokinių individualaus suvokimo fiksavimui: 

• Užsiėmimo pradžioje pradinio mokinių suvokimo užfiksavimui ir įvardinimui. Užsiėmimas 

prasideda ne nuo teorijos, o nuo mokinių suvokimo. Teorija ateina vėliau. 

• Užsiėmimo eigoje, kai norima pasitikrinti dalyko suvokimą 

• Mokymo programos pabaigoje, siekiant pasitikrinti mokymosi dalyko suvokimą. 

Tokios patirties apibendrinimas gali būti atliekamas kaip trijų pedagoginės veiklos klasėje pokyčių 

įvardinimas: 

1.  „Suvokimo žemėlapis“ perkelia mokytojo dėmesį nuo pateikiamos informacijos prie 

individualaus suvokimo procesų: išnaudojamos galimybės pasitikrinti po pamokos 

atsiradusį dalyko suvokimą arba identifikavus pradinį klausimo suvokimą dirbti, siekiant jį 

praplėsti. 

2. Didesnę reikšmę įgijo komunikacijos metu sukuriamas turinys, negu mokytojo pateikiama 

informacija; 

3. Sumažėjo perteikiamos informacijos kiekis, bet išaugo jos įprasminimas, nepaliekama 

informacijos, kuri nebūtų interpretuojama ir neverčiama asmeniniu žinojimu. Tai, kas 

sužinoma, yra atrandama “per save”, t.y. per savo individualaus suvokimo analizę. 

 

2.1.2. Integruotos CoRT 4 ir menų programos atvejo analizė 

Šis atvejis reikšmingas tuo, kad jame tikslingai atrinkta CoRT programos dalis ir ji integruota į 

meninio ugdymo programą. Šio atvejo pavyzdžiu galėtų būti pasirinkta bet kuri tikta ugsymo sritis: 

dorinis ugdymas, socialinis ugdymas, kalbos, technologijos ar kt. ir jos pritaikytos labiausiai 

tinkančios CoRT programos dalys 

Trumpai pristatant šį dBT integracijos į pedagoginę veiklą atvejis gali būti pristatomas pateikiant 

šiuos faktus: 

• programos paskirtį atliepiantis jos pavadinimas -“Mąstymo pratybos”; 

• įgyvendinimo kontekstas - papildomo ugdymo mokykla;  

• laikotarpis 1996m. spalio mėn. - 1997m. sausio mėn.; 
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• programoje numatytų užsiėmimų trukmė: 30val. - 10 užsiėmimų po 3val. kas antrą savaitę; 

• programos rengimo ir įgyvendinimo pagrindas: E. de Bono CoRT programos IV dalis 

“Kūryba”; 

• projekto koordinatorė, praktinio darbo vadovė, metodologė konsultantė ir tyrėja; 

• užsiėmimus su mokiniais vedė - šešios meno pedagogikos specialybės, baigiamojo kurso 

studentės, atliekančios pedagoginę praktiką; 

• Mokiniai - 3 grupės aštuntos klasės moksleivių iš įvairių Jonavos miesto ir rajono vidurinių 

mokyklų (viso 27 moksleiviai). 

Šį atvejį pristatome septyniais aspektais: tikslų, turinio, organizavimo, metodų, veiklos problemų, rezultatų 

ir pedagogių mokymosi aspektais. 

Mokytojų keliami ugdymo tikslai 

I. Ugdymo tikslai: 

• Ugdyti mokinį, nebijantį teigti savo autentišką asmenybę ir gebantį suvokti ir toleruoti 
kito individualumą  

• Padėti suvokti save kaip kūrybišką asmenybę  

• Padėti surasti savąjį “Aš” 

• Apjungti fizinį, emocinį, psichinį ir dvasinį ugdymą.  

• Ugdyti vaizduotę, fantaziją ir kūrybiškumą. 

• Ugdyti domėjimąsi menu  

• Žadinti domėjimąsi visuotinėmis vertybėmis 

II. Formavimo tikslai: 

• Formuoti ir tenkinti kūrybos poreikius bei lavinti išraiškos sugebėjimus. 

• Padėti susiformuoti požiūrį į tai, kad: kūrybiškumo galima išmokti, minties veiksmai - 

naudingi mąstymo įrankiai, logiškumas ir ilogiškumas, racionalumas ir iracionalumas yra 
vienodai reikšmingi, įvaldyti lateralinio mintijimo įgūdžiai nesumažins gebėjimo logiškai 
mintyti  

III. Lavinamieji tikslai: 

• Lavinti kūrybiško mąstymo sugebėjimus: lankstumą, sklandumą, originalumą, 

išbaigtumą  

• Lavinti mokinių kūrybinį mąstymą, panaudojant E. de Bono minties veiksmus ir menines 
priemones  

• Lavinti gebėjimą kurti estetišką aplinką, keisti joje esančius objektus, o tuo pačiu stebėti 

ir mokytis iš jos  

• Lavinti bendravimo įgūdžius, mokyti dirbti ir bendradarbiauti grupėse  

• Lavinti gebėjimą reikšti save menine kūryba 

• Mokyti improvizuoti įvairias nuotaikas ir dvasines būsenas 

• Išmokti taikyti įvairias dailės technikas  

IV. Mokymo tikslai: 
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• Supažindinti su naujom idėjų kūrimo technikom ir jų taikymu 

• Atskleisti raiškos būdų įvairovę ir mokinti pasirinkti ir taikyti skirtingą raišką, savo 
minčiai, idėjai įgyvendinti.  

• Mokyti dailės, įgyvendinant idėjas per praktinę veiklą.  

• Plėsti visuminį pasaulio ir meno pažinimą 

• Atskleisti aplinkinio pasaulio vystymosi dėsningumus, jų ryšį su estetinėms vertybėm  

• Skatinti kūrybinį mąstymą ir veiklą 
 

Mokytojų atsakymai į klausimą “Ko yra mokoma?” 

• Kuriama galimybė atsiskleisti kiekvieno individualiems gabumams; 

• Suteikiamos žinios apie priemones ir technikas tam, kad mokiniai pajustų 
eksperimentavimo svarbą; 

• Mokoma branginti kiekvieną kilusią idėją, o įvertinus ir atsirinkus, mėginti ją įgyvendinti, 
išreikšti vizualiai, garsu ar žodžiu; 

• Rodoma, kad kūrybinį džiaugsmą suteikia ne tik individuali, bet ir kolektyvinė kūryba; 

• Mokoma ne tik pagrįsti savo sumanymą, bet ir įsiklausyti į kitų siūlymus; 

• Mokoma suvokti formą, erdvę, spalvą bei jos reikšmę kompozicijoje; 

• Praplečiamas mokinių pažinimas; 

• Skatinamas savarankiškumas, kūrybiškumas ir saviraiška. 

• Kuriama galimybė tiek mokytojui, tiek ir mokiniui atskleisti save ir pažinti aplinką. 
 

Kūrybinio mąstymo užsiėmimo su mokiniais struktūra 

4 lentelė 

Mokytojų pasirinkta užsiėmimo struktūra 

(A mokytoja ) (B mokytoja) (C mokytoja) 

1. Įžanga, kurios paskirtis įvesti į 
pamoką, sukurti nuotaiką, 
sužadinti vaizduotę. 

1. Įvadas: “atsikabinimas nuo 
mokyklinės patirties, emocijų 
išsiaiškinimas, motyvacijos 
sužadinimas 

1. Organizacinė dalis - skirta 
visokeriopam pasirengimui 
darbui 

2. Naujo pateikimas, naujo 
minties veiksmo įvedimas. 

3. Pratybos - treniravimasis atlikti 
minties veiksmą. 

4. Kūryba - minties veiksmo ir 
raiškos priemonių pritaikymas 
kūrybos procese. 

2. Naujo įsisavinimas- minties 
veiksmo, temos ir meninės 
raiškos priemonių įvedimas ir 
išaiškinimas 

3. Įtvirtinimas - minties veiksmų 
panaudojimas idėjų 
išvystymui, dailės technikų 
panaudojimas kūrybos 
procese. 

2. Bendroji aiškinamoji dalis - 
skirt minties veiksmo įvedimui 

3. Turtinamo dalis - skirtos 
minties veiksmo įtvirtinimui ir 
meninės raiškos priemonių 
įvedimui 

4. Kūrybinė dalis - skirta 
savarankiškam raiškos 
priemonių bei minties veiksmo 
taikymui. 

5. Refleksija - kūrybos proceso ir 
emocinės būsenos 
reflektavimas. 

4. Apibendrinimas - kūrybos 
procesų ir rezultatų aptarimas 

5. Aptarimo-užbaigimo dalis - 
skirta proceso ir rezultatų 
aptarimui bei išėjimui iš 
situacijos. 

 



35 

 

Esminiai pedagoginės veiklos bruožai 

• Už viską svarbiausia buvo kūrybinės minties pasireiškimas ir pati kūryba - procesas nuo 
idėjos gimimo, jos išvystymo, iki tol kol ji įgauna plastinės ar kitokios meninės išraiškos 
pavidalą.  

• Siūlomos alternatyvios išraiškos formos tai pačiai idėjai išreikšti ir skatinami mokiniai 

pasirinkti tinkamiausią. Naudojamos pačios įvairiausios ir netikėčiausios medžiagos. 
Pateikiama - siūloma - leidžiama pasirinkti  

• Mokiniai galėjo rinktis ir spręsti, kokiomis išraiškos formomis naudosis, kokią taisyklę, 
reglamentuojančią bendravimą, įvesti ir kaip sutvarkyti ir susiorganizuoti darbinę 
aplinką. 

• Nevengiama probleminių situacijų bei darbo trūkumų aptarimo.  

• Temos nagrinėjamos įtraukiant asmeninę patirtį, viską perleidžiant “per save”, keliant 

problemas, kurių sprendimui panaudojami minties veiksmai.  

• Naudojama grupių kaita, kiekviename užsiėmime mokinys gali įsijungti į naują grupę, 
pažinti kitus, išgirsti naujų idėjų, prisitaikyti prie skirtingų veiklos stilių ir geriau pažinti 
save.  

• Buvo vykdomas nuolatinis emocinio klimato sekimas (mimikų, judesių stebėjimas, skalių 
naudojimas, pokalbiai).  

• Atliekamas nuolatinis tyrinėjimas, aiškinantis, kaip vaikas save vertina, kaip jis 

nusiteikęs darbui ir ar juda mintis.  

Problemos, trukdžiusios siekti užsibrėžtų tikslų 

• Sunkus klasės suvaldymas kūrybinio piko metu;  

• Nevaldomas laikas: netilpdavome į laiką, paaugliai įsijausdavo ir juos būdavo sunku 

nutraukti, “karščiausias pamokos taškas” nusikeldavo į užsiėmimo pabaigą. 

• Nepakanka patirties organizuoti veiklos aptarimus ir refleksijas, kurios svarbios minies 
veiksmo suvokimui.  

• Kalbos ir terminijos skurdumas, neleidžiantis laisvai kalbėti ir išreikšti savo požiūrį į 
kūrybos produktus ir procesus. 

• Kaip elgtis situacijose, kur pasireiškia emocinis uždarumas, varžymasis, aktyvesnių 
dominavimas, neleidžiantis kitiems vaikams išsakyti savo mintis? 

• Sunku fiksuoti ir vertinti mokinių pasiekimus kiekvienos pamokos ir visos programos 

metu. 

• Trūksta psichologinio pasirengimo, leidžiančio skaityti ir interpretuoti mokinių piešinius, 
atpažinti jų nuotaikas ir emocines būsenas. 

 

Pedagoginės veiklos rezultatai 

• Mokiniai išlaisvėjo, pradėjo drąsiau reikšti savo mintis, minčių tapo daugiau ir 
originalesnių. 

• Padidėjo mokinių sugebėjimas rinktis ir prisitaikyti prie situacijos, kurioje yra 
alternatyvos; 

• Išryškėjo gebėjimas dirbti savarankiškai ir savikritiškai žiūrėti į savo darbą; 

• Išmoko analizuoti kito darbą, išsakyti apie jį savo mintis.  
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• Pavyko suformuoti grupę, atsirado glaudus bendradarbiavimo ryšys tarp mokinio ir 
mokytojo, tarp mokinių. 

• Mokiniai kūrybos procesą suprato kaip trūkumų šalinimą visame kame, kas yra jų 

aplinkoje. Visi aplinkos objektai yra įprasti ir suvokiami kaip pasenę, o kūrimas naujo ir 
originalaus - tai seno tobulinimas ir ieškojimas jame trūkumų, kuriuos pašalinus ir 
gaunamas naujas objektas - naujas kūrinys. 

• Mokiniai pradeda įsisąmoninti save, savo veiksmus, mintis, jausmus ir poelgius. 

• Mokiniai ne tik teoriškai sužinojo, kad galima lavinti savo mąstymo įgūdžius, bet ir 
praktiškai tai išbandė. 

• Mokiniai atrado, kad dailė gali būti įvairių minčių, jausmų ir emocijų išraiškos priemone. 

Mokytojų mokymosi veikloje rezultatai 

A. Supratimai apie pamokų projektavimą: 

• Kad vyktų kūrybinė mokinių veikla pamokoje mokytojo tikslas turi būti dvejopas: 
sužadinti idėjas ir mokyti dailės pagrindų (technikų). 

• Mokytojas, sudarydamas kūrybiškos pamokos planą turi numatyti kiekvienos jo dalies 

alternatyvą, kad kūrybinis procesas būtų lankstus. 

• Dirbant pedagoginį darbą, reikėtų ieškoti būdų, metodų ir priemonių, kaip pamatyti 
patyrimo įgijimą ir kaupimą bei ieškoti naujų kelių patyrimui plėsti.  

• Pedagogui, pradedančiam dirbti pagal naujas metodikas, reikia pasiruošti tirti, kokį 
poveikį daro naudojamas metodas.  

• Mokymasis labai priklauso nuo mokytojo sudarytų sąlygų mokiniams mokytis, tačiau 
numatyti mokymosi pokyčius yra labai sunku - mokymasis gali ir neįvykti. 

• Kūrybiškos pamokos vedimui reikalinga kūrybinė aplinka - jauki, nevaržanti, lengvai 
keičiama. (Jackevičiūtė, 1997) 

• Mokytojas, turi ieškoti naujovių ir dirbti integraliai. Mokytojui dirbant nekūrybingai 
slopinamos vaiko prigimtinės galios.  

B. Supratimai apie E. de Bono metodą: 

• De Bono metodas veiksmingas tuo, kad panaudojus atitinkamas priemones kūrybinės 

mintys išlaisvinamos, o kilusias idėjas galima tvarkyti ir toliau tobulinti minties veiksmų 
pagalba.  

• Šio metodo įvedimas reiškia pripažinimą, kad kiekvienas mokinys gali lavinti savo 

prigimtines galias ir įvairių sugebėjimų spektrą.  

• Norint atlikti gerą kūrybinį darbą, reikalingas minčių įtempimas, todėl čia padėjo E. de 
Bono minties veiksmai.  

C. Supratimai apie kūrybiškumo ugdymo galimybes apjungiant lateralinio mintijimo 
lavinimą ir meninį ugdymą: 

• Kūryba tarsi išlaisvina mokinius, meninės raiškos priemonės ir technikos leidžia 
atsiskleisti asmenybėms, refleksijos tarsi įprasmina viską.  

• Kūrybiškumo ugdymą dailės pamokoje nulemia mokytojo kūrybiškas metodų ir 

priemonių naudojimas.  
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• Reikalinga tiesiog suteikti progą patirti aplinką pamokose, formuoti savitą požiūrį į ją ir 
supratimą, kad galima ją pakeisti. Temos skverbiasi iš aplinkos, iš kurios ateina mokiniai, 
tas temas galima paversti veiksmingomis priemonėmis.  

• Dailės mokytojas turėtų mokytis pasinaudoti dailininkų profesionalų darbais, kaip 
atramos tašku kūrybai.  

• Tam, kad vertinimas būtų vaikų veiklą aktyvinanti ir padedanti tobulėti priemonė, turi 
būti vertinamas ne mokinys, o jo kūrybinė veikla.  

• Pravartu leisti patiems mokiniams palyginti savo ir kitų nuomones, įvertinti kito darbą, 
ieškoti argumentuotų sprendimų, mokytis išgirsti kito nuomonę.  

 

2.1.3. Nuosekli mąstymo lavinimo programa papildomo ugdymo mokykloje 

Čia apžvelgiamas dBT entuziastų ir vienos akcinės bendrovės valdybos sprendimu įkurtos 

papildomo ugdymo mokyklos projektas ir jo įgyvendinimas: papildomo ugdymo mokyklos 

projektas, mąstymo lavinimo programa, mąstymo užsiėmimų organizavimas ir poveikis. 

Šis institucinis atvejis reikšmingas tuo, kad atskleidžia nuoseklaus mąstymo lavinimo pagal dBT 

metodiką potenciją. Šiuo metu šis atvejis įgyja naują reikšmę: 

• Tai precedentas, kai mąstymo lavinimo programą finansuoja akcinė bendrovė. Nors 

Lietuvoje tai nauja, bet pasaulyje yra priimta, kai bendrovės finansuoja specifines 

programas mokyklose. IT bendrovės jau dalyvauja kompiuterinio raštingumo programas, 

gal greitai atsiras ir bendrovės finansuosiančios mąstymo programas. 

• Nors atvejis įgyvendintas papildomo ugdymo kontekste, bet šiuo metu jau galima 

pasinaudojus ta patirtimi ją perkelti į pagrindinį ugdymą. 

• Tai iki šiol plačiausiai dBT sistemą išnaudojęs (24 CoRT pamokos ir papildomos priemonės 

„Suvokimo žemėlapis“, „Šešios mąstymo kepuraitės“) tęstinis poveikis, kurį patyrė Lietuvos 

moksleiviai. 

Į mąstymo lavinimą orientuotos mokyklos projektas 

Projekte numatyta mokyklos paskirtis buvo apibrėžta mokinių, rajono, akcinės bendrovės ir 

bendrojo lavinimo mokyklos atžvilgiu: 

• tenkinti aplinkinio pasaulio ir savęs pažinimo poreikius, padėti atskleisti savo 

sugebėjimus, juos išvystyti ir pritaikyti; 

• spręsti rajono gabių vaikų paieškos, papildomo ugdymo ir profesinio orientavimo 
problemas; 

• padėti telkti žmogiškuosius resursus akcinės bendrovės vystymui, sudaryti galimybes 

kadrų kvalifikacijos tobulinimui bei gabaus jaunimo pritraukimui į bendrovę; 

• sukurti gabiems vaikams papildomo ugdymo galimybę, į žinių kaupimą orientuotą 
bendrąjį lavinimą papildyti mąstymo ir bendravimo įgūdžių lavinimu. 

Mokyklos projektas numatė palaipsnį mokyklos kūrimą, plečiant programas,  klases, mokinių ir 

mokytojų skaičių. 1995/1996m.m. metais iš visų miesto ir rajono mokyklų buvo atrinkta pirmoji 

mokinių laida - 20 moksleivių iš 11kl. ir 18 moksleivių iš 12kl. Pirmaisiais mokymosi metais buvo 

įteisintas mokyklos kūrimo etapas, o į kūrimo procesą buvo įtraukti ir pirmieji mokiniai. Tai sudarė 
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unikalias ugdymo sąlygas. 1995 metų vasaros stovykloje su mokiniais buvo svarstomi kuriamos 

mokyklos metmenys. Pirmuosius metus mokykla pradėjo be savo patalpų, pusę metų ji glaudėsi 

Moksleivių namuose, o kitą pusę - vidurinės mokyklos patalpose. Tai išryškino mokyklos, ne kaip 

pastato ar fizinės erdvės, bet kaip socialinių santykių ir mokymosi galimybių visumos idėją. 

Mąstymo lavinimo programa 

Mąstymo lavinimo programoje programoje pirmaisiais mokymosi metais buvo numatyti mąstymo 

lavinimo, bendravimo ir užsienio kalbos užsiėmimai. Tais metais suformuota moksleivių grupė 

turėjo galimybę nuosekliai mokytis 24 minties veiksmų. Tai vienintelė Lietuvoje besimokančiųjų 

grupė, kuri įgyvendino nuoseklią tokios apimties (24 iš 60 minties veiksmų) programą. 

Vienai E. de Bono lateralinio mintijimo lavinimo CoRT programos daliai buvo skirtas vienas 

pusmetis (vienas 2val. užsiėmimas per savaitę). Pirmų mokymosi metų vienuoliktokai turėjo 

galimybę nuosekliai mokytis 24 minties veiksmų, t.y. pilnai praeiti “Išlėtimo” ir “Organizavimo” 

dalis bei dvyliktoje klasėje susipažinti su pirmais keturiais CoRT IV “Sąveika” minties veiksmais.  

“Mąstymo pratybos” buvo įteisintos kaip savarankiškas dalykas, užimantis centrinę vietą mokyklos 

programoje. Tai padėjo sukoncentruoti mokinių dėmesį į mintijimo veiksmų mokymąsi, atskirti 

mąstymo operacijas nuo jo turinio. Nepriklausomybė nuo mąstymo turinio, sukūrė galimybę į 

praktikos užduotis įtraukti tiek aktualias mokinių gyvenimo problemas, tiek ir skirtinguose mokymo 

dalykuose keliamus klausimus.  

Mąstymo užsiėmimų organizavimas 

Mintijimo lavinimo užsiėmimai buvo organizuojami, prisilaikant E. de Bono siūlomos užsiėmimų 

struktūros: minties įrankio pristatymas, pavyzdžio analizė, pratybos, diskusija apie veiksmo 

panaudojimo procesą, išvadų darymas ir taikymo projektas. 

Mokykloje namų darbai nebūdavo užduodami, todėl taikymo projektą pakeisdavo taikymo 

galimybių aptarimas ir pasiūlymas panaudoti įvaldytus minties veiklos įrankius mokymuisi ar 

kasdieniniame gyvenime. Po trečio, šešto ir dešimto minties veiksmo būdavo kuriamos minties 

veiksmų taikymo galimybės. Tuo tikslu buvo organizuojami imitaciniai žaidimai. Tai E de Bono 

technologijos papildymas. Vėliau dirbant su kitomis grupėmis (1996/1997m.m. su devinta klase) ir 

vienam veiksmui skiriant du užsiėmimus, veiksmo panaudojimo praktika būdavo įtraukiama į 

kiekvieną užsiėmimą. 

Organizuojant užsiėmimus daug dėmesio buvo skiriama ne tik darbo metodų, bet ir mokinių 

minties dinamikos tyrimams.  

Kiekvienas užsiėmimas būdavo įrašomas į garso juostelę, prieš užsiėmimą perklausomas praeito 

užsiėmimo įrašas, užsirašomi pastebėjimai apie mokinių įsitraukimą, nuotaikos užsiėmime 

svyravimus, minties prasiveržimus ir vidinius barjerus, minties veiksmo įvaldymą ir mokinių 

atradimus. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje minties veiksmo įvaldymas buvo tikrinamas testu (10 

klausimų-užduočių per 10 minučių). Testai buvo analizuojami dviem aspektais - kiekybiniu ir 

kokybiniu. Skaičiuojant skirtingų atsakų, minčių ir idėjų kiekį buvo vertinami mintijimo greičio ir 
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lankstumo pokyčiai, analizuojant atsakymų turinį buvo bandoma užfiksuoti kokybinius mintijimo 

pokyčius. 

Nuoseklaus mąstymo lavinimo poveikis 

Projekto eigoje pastebėtas trejopas mokyklinių dalykų įvedimo į “mąstymo pratybas” poveikis: 

• Dažniausiai, atpažinus mokyklinį dalyką, pasireikšdavo išankstinės nuostatos to dalyko 

atžvilgiu (“aš čia nieko nežinau”, “man tai nepatinka”, “čia viskas aišku...”) ir mintijimo 
procesą greičiau pakeisdavo gatavų atsakymų paieška. 

• Pasireikšdavo dalyko pamokose naudojami mintijimo ir mokymosi būdai (turimų žinių 

atgaminimas, klasifikavimas, žinomų uždavinio sprendimo algoritmų panaudojimas). 

• Pratybų metu įvaldyti minties veiklos įrankiai būdavo pernešami į dalykų mokymąsi 
mokykloje (rašinių rašymas, istorijos mokymasis, atsakinėjimas pamokos metu ir t.t.). 

Kaip parodė tyrimas, du pirmieji poveikio tipai stabdydavo naujų minties veiklos įgūdžių įgijimą, o 

trečiasis keldavo motyvaciją mokytis (“tai padeda mokytis ir lengviau gauti geresnius pažymius”). 

Toks dalyko turinio ir mintijimo operacijų tarpusavio ryšys dar kartą patvirtina ugdymo 

technologijos autoriaus E. de Bono reikalavimą skirti dėmesį mintijimo lavinimui, kaip atskiram 

dalykui. 

Pirmieji kokybiniai pokyčiai mokinių mąstyme buvo užfiksuoti peržengus į antrąją pirmosios dalies 

pusę (šeštasis minties veiksmas). Šie pokyčiai leidžia daryti prielaidą, kad pasiekiamas toks 

mąstymo lavinimo rezultato lygmuo, kai besimokančiųjų mąstymas praplatėja, svarstymuose 

pradedama naudoti daugiau situacijos aspektų. 

Programos vadovės dienoraštyje pokyčiai buvo įvardyti tokiu būdu: 

• Mokiniai nustojo reikalauti “vieno teisingo” atsakymo ir susitaikė su atsakymų įvairovės 
galimybe; 

• Išsakant mintį pradėtas vartoti asmeninis įvardis “Aš”, mąstymo formulę “taip yra”, 

pakeitė “aš galvoju”, “aš matau”, “aš suprantu” ir t.t. 

• Išaugo pasitikėjimas savo mąstymu ir sumažėjo klaidos baimė; 

• Išsakomos mintys pasidarė įvairesnės, pradėtas vertinti požiūrių skirtingumas ir išnyko 
džiaugimasis požiūrių sutapimu: “aš irgi taip pat kaip ir tu galvoju”. 

Svarbus ir probleminis projekto įgyvendinimo bruožas yra tas, kad išaugus pasitikėjimui savo 

mąstymu, sustiprėjo savo išskirtinumo suvokimas.  

Išryškėjo pirmieji savęs, kaip elitinio sluoksnio išskyrimo bruožai: “mes atrinkti iš daugelio”, “mes 

galime mąstyti taip, kaip mūsų bendraamžiai mokykloje negali” arba “ką ten tie, durneliai, 

supranta”. Intensyvaus lavinimo pasėkoje įvaldomi minties veiklos įrankiai ir pajuntama jų galia 

nespėja su asmenybės brendimu bei žinojimo, kur ir dėl ko atsakingai gali būti panaudojamas 

“mąstymo ginklas”, atsiradimu. 

Šalia minties veiklos įgūdžių lavinimo problematikos iškilo etinių nuostatų ugdymo problema. Šioje 

probleminėje situacijoje pirmą kartą taip ryškiai pasimatė skirtumas tarp mąstymo įrankius 
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įvaldžiusio žmogaus ir kūrybiškai mąstančios asmenybės, tarp lateralinio mąstymo lavinimo ir 

kūrybiškai mąstančios asmenybės ugdymo. 

Antrosios CoRT programos dalies “Organizavimas” įgyvendinimo metu užrašuose buvo užfiksuoti 

nauji minties veiklos bruožai: 

• kito žmogaus minčių klausymas; 

• savo minties išsakymo sulaikymas (pauzės), kai kitas bando formuluoti mintį; 

• pasisakymo, pokalbio ar diskusijos objekto išlaikymas; 

• požiūrių skirtumų atpažinimas ir įvardinimas; 

• paties kontroliuojamas logikos, aspekto ar požiūrio keitimas ir kt. 

• pirmosios dalies minties veiksmų panaudojimas; 

• atliekamų minties operacijų refleksyvus fiksavimas; 
Apibendrinant per metus išryškėjusius minties veiklos bruožus, atsiradęs pokytis programos 

vadovės dienoraštyje buvo įvardintas tokiu būdu: “...grupės minties veikla tapo kultūringesnė, 

malonu dirbti intelektinį darbą, viskas vyksta sklandžiau, efektyviau panaudojamas laikas ir minties 

energija...”. Baigiamajame užsiėmime su mokiniais, aptariant metų darbo rezultatus, išryškėjo, kad 

antroji CoRT programos dalis mokiniams buvo sunkesnė, mažiau panaši į žaidimą. 

Vienas mokinys apibendrino grupės diskusiją apie metų patirtį: “tai, ko išmokome per antrą 

pusmetį, sunku pasakyti, bet, mokantis “Organizavimo”, “Išplėtimo”minties veiksmai sustojo į savo 

vietą ir tapo aiškūs.” Taigi, antroji programos dalis padėjo įveiklinti pirmoje dalyje įvaldytus minties 

veiksmus ir pasiekti šeštą (kelių mokinių atvejais septintą) rezultato lygmenį. Tai stiprino tiek 

mokytojos, tiek ir mokinių pasitikėjimą E. de Bono mintijimo lavinimo technologija bei palaikė 

motyvaciją dirbti toliau. 

Šį mąstymo lavinimo įgyvendinimo atvejį papildomo ugdymo mokykloje galima nagrinėti kaip 

švietimo naujovę, tenkinančią gabių vaikų lavinimosi poreikius, papildančią bendrojo lavinimo 

sistemą ir keičiančią požiūrį į bendrovės žmogiškųjų resursų vadybą. Šalia bendrojo lavinimosi 

institucijos atsirado dar viena nauja papildomo ugdymo institucija, kelianti kūrybiškumo ugdymo 

tikslus. Trumpas mokyklos gyvavimo laikas neleido užmegzti ryšio su rajono mokyklomis, vienintele 

formalią ugdymo sistemą ir papildomą ugdymą jungiančia grandimi tapo mokiniai. Mokiniams 

mokymasis bendrovės mokykloje tapo naujove jų mokymosi veikloje. Dalis mokinių papildomame 

ugdyme įgytas žinias pritaikė mokymuisi bendrojo lavinimo mokykloje, o kita dalis papildė savo 

mokyklinį išsilavinimą naujomis žiniomis ir įgūdžiais.  

2.2. Praktinės patyrusio mokytojo dBT integracijos pamokos 
Šio mokytojo dBT integracijos patirtis buvo reflektuojama ir sisteminama dviem aspektais: integracijos 

žingsnių ir dBT didaktikos. Savo praktikos refleksiją atliko ir patarimų forma perteikė pats mokytojas. 
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2.2.1 Nuo ko pradėti? 

10 praktinių klausimų 

1. Kodėl? - Kodėl svarstai pradėti mokyti dBT; dBT yra geresnė alternatyva tradiciniam mąstymui; 

įvykdyti mokymo planą; asmeninis noras pasidalinti tuo ką žinai... 

2. Ar turi žinių ir įgūdžių? - Yra nemažai informacijos ir metodikos kaip mokyti mokinius dBT 

metodais. Daug jos yra virtualioje erdvėje. 

3. Su kuo? - Mokymo metodų ir požiūrio pasirinkimas skirsis priklausomai nuo to ar mokysite 

pradinės, pagrindinės ar vidurinės klasių mokinius. Programos pasirinkimas taip pat priklausys nuo 

to ar mokysite labiau gebančius ar mažiau gebančius mokinius. 

4. Koks lygis? - E. de Bono metodai yra efektyvūs, kaip jis pats sako, kiekvienam, kuris yra amžiaus 

grupėje nuo septynių iki septyniasdešimties. Tačiau, kalbant apie lygį turime atsižvelgti ir į 

gebėjimus bei sistemą. 

5. Kokia laiko skalė: rėmai ir tvarkaraštis? - Kam? Iniciatyvos lyderiams, mokytojų mokymui, 

mokinių mokymui, paįvairinti dBT duomenų bazę – CoRT, šešios mąstymo kepuraitės, veiksmų 

batai... meistriškumas reikalauja laiko. Pradėti galite jau šiandien. 

6. Ar palaiko tėvai ir administracija? - Peter de Bono teigia, kad mokinių, mokomų dBT, tėvai turi 

būti gerai informuoti apie mokytojo ketinimus. Taip pat mokyklos administracija turi žinoti jūsų 

planus ir jai turi būti pateiktos išsamios ir reguliarios mokymo proceso apžvalgos ir rezultatai. 

7. Ar turiu motyvacijos, įsipareigojimą ir drąsos? - Kiekvienas mokymo plano keitimas reikalauja šių 

trijų elementų. Motyvaciją ir pasitikėjimą neabejotinai padidina kokybiškas mokymas, žinios ir 

įgūdžiai. Įsipareigojimas ir drąsa reikalingi, nes kelias įgyvendinant dBT gali būti nelengvas. 

Mokytojai turi gebėti greitai atgauti jėgas išbandymų metu, nes priešinimasis jų veiklai 

neišvengiamas. 

8. Ar turiu išteklių? - Kokias mokymo priemones turite, kad galėtumėte palengvinti mokymo 

procesą? Ar turite duomenų bazę su pamokų planais ar patys planuojate kurti savo planus? Ar 

planuojate dalintis savo mokomąja medžiaga su kitais mokyklos nariais? Be kokybiškos 

mokomosios medžiagos bei vertinimo priemonių nebus ir efektyvaus dBT mokymo. 

9. Ar pasirengęs kurti savo dBT pedagogiką? - Ar esate pasirengęs diskutuoti su tėvais, vadovybe ir 

kolegomis apie dBT koncepciją, pavyzdžiui mąstymo įpročius? Kaip dirbsite su kolegomis, kurie 

atkakliai tvirtina, kad kritinio ir tradicinio mąstymo metodai yra pakankami? Ar esate pasirengęs 

susikurti savo asmeninį mokymo stilių? 

10. Kokių laukiu rezultatų? - Ko pats asmeniškai norite iš dBT? Kaip jūs ar jūs ir komanda 

planuojate pasiekti šiuos rezultatus? 
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Kai kuriems šie klausimai gali pasirodyti per sunkūs ir nepageidaujami. Jeigu taip yra, tada 

tikriausiai įsitraukimas mokyti mokinius pagal dBT nėra gera mintis. Tačiau, jei šiuos klausimus 

traktuojate kaip pažįstamą realybę ir galite į juos atsakyti, tuomet sėkmė neišvengiamai jūsų 

rankose. 

Dėl ko verta pradėti? 

Šiomis dienomis mokytojai naudoja E. de Bono mąstymo metodus kiekvienoje švietimo sistemos 

pakopoje: pradedant nuo darželio iki universiteto. Kiekvienas mokytojas, kuris renkasi ‘šį kelią‘, yra 

vedamas asmeninių priežasčių ir motyvų. 

Kodėl mokytojai renkasi E, de Bono metodus? Štai keletas priežasčių, kurias aš pastebėjau per savo 

kaip mokytojo ir trenerio darbo metus: 

• Baimė, kad egzistuojantis ugdymo turinys nėra pakankamai vertingi ir lūkesčiai, kad dBT – 

de Bono mąstymas – gali pridėti vertės; 

• de Bono mąstymo metodai yra vertingi savo universalumu ir lankstumu, tad jie gali būti 

pritaikyti ir egzistuojančioms dalykų mokymo problemoms spręsti; 

• Troškimas išbandyti kažką naujo, pridėti kažką kito prie „normalių veiksmų: klasėje; 

• Noras šią patirtį įrašyti į savo CV; 

• Siekis patobulinti savo mastymą ir vėliau tai perduoti savo mokiniams; 

• Atitolti nuo tradicinės, į rėmus įspaustos švietimo sistemos; 

• Įvesti mąstymo praktiką į tradicinius mokomuosius dalykus; 

• Tai tarsi iššūkis švietimo santvarkai, kuri netoleruotų pasiūlymo mokyti dBT kaip atskiro 

dalyko; 

• „Iš lūpų į lūpas“ – mokytojai išgirdę apie dBT dėl įvairių priežasčių ir patys nori išbandyti 

keletą metodų; 

• Filosofinės priežastys – jeigu mokiniai gali būti išmokyti mastyti efektyviau, tikėtina, kad jie 

gali tapti ir sėkmingesnės bei psichologiškai sveikesnės asmenybės; 

• Politinės priežastys – išsivaduoti iš komunizmo griaužtų, išlikusių nuo tada, kai mąstantieji 

buvo grėsmė sistemai; 

• Su mokymo planu susiję priežastys – Naujoji Zelandija yra pirmoji šalis įtraukusi mąstymą 

kaip bazinę kompetenciją į savo nacionalinį mokymo planą. Šio plano įgyvendinimui buvo 

pasitelkti ir E. de Bono metodai.  

• Motyvacija išbandyti metodus perskaičius jau praktikuojančių patirties pasidalinimus 

įvairiuose tinklalapiuose, skirtuose dBT. 

 

Pirmosios problemos – ne kliūtis 

Aš savo besitęsiančią kelionę su E. de Bono mąstymo metodais pradėjau 1975 metais. Visus šiuos 

metus kelionė nebuvo lengva. Kai kuriuos iššūkius aš aptariau savo tinklalapyje, bet patikėkit 
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manim nei vienas iš jų nebuvo neįveikiamas. Tiesą pasakius, dBT man visuomet padėdavo juos 

įveikti. Ir tai nėra reklama dBT ar perdėtas optimizmas, tai teigiu remdamasis savo patirtimi. 

Mokytojai, kurie stengiasi naudoti dBT mokyklose susiduria su šiomis problemomis: 

• Yra manoma, kad dBT yra efektyvus verslas. Kai dBT bus pristatytas švietimo institucijose E. 

de Bono parduos daugiau savo knygų; 

• Didelis trečiųjų institucijų priešinimasis galimybei, kad dTB gali papildyti arba pakeisti 

kritinio mąstymo ugdymą; 

• Kai mokytojai paprašo įvesti dBT  į jų pamokas ar mokyklą, jie susiduria su numatomu 

iššūkiu: įvesti kažką, kas nepažįstama ir baugu.  

• Manoma, kad mokymo sistemoje orientuotoje į dalykus, egzaminais ir individualiu mokinių 

darbu paremta vertinimo sistema, dBT sumažina galimybes gauti aukštus vertinimus 

egzaminų metu; 

• Kai kurie mokytojai įsitikinę, kad Mąstymas gali būti mokomas tik tam tikrą laiką kaip 

’mąstymo programa‘ pavyzdžiui du mėnesius; 

• Visos naujoviškos programos reikalauja finansinės paramos. Kaip pavyzdį galiu pateikti - 

administracijos požiūriu specialūs mokinių užrašai nėra reikšmingi ir tik atitraukia dėmesį 

nuo pagrindinių mokyklos tikslų; 

• Kaip žinoti, kad dBT yra vertingas? Kokie statistiniai duomenys įrodo tą vertę?  

Sėkmingam dBT įgyvendinimui yra pasitelkiami tam tikri žingsniai. Nepaisant nacionalinių ir 

regioninių skirtumų su teisinga motyvacija nesklandumai gali būti įveikti. Tolimesnio skyriaus 

paskirtis yra pristatyti mokytojo žingsnius, kurie, mano įsitikinimu, palengvina dBT įgyvendinimą 

mokyklose ir universitetuose. 

dBT įgyvendinimo žingsniai 

Čia trumpai apžvelgsiu XXX dBT įgyvendinimo pedagoginėje veikloje žingsnius: 

1. Motyvacija 

2. Pasiruošimas 

3. Komunikacija 

4. Eksperimentuoti 

5. Būti kantriu 

6. Reflektuoti 

7. dBT grupė, klubas ar bendruomenė 

8. dBT integracija į programą 

9. dBT atnešimas į mokyklos etosą 

10. Pasiekimų vertinimas per projektus 

11. Formalus vertinimas 

12. Portfolio 

Motyvacija 
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Pradėsiu nuo keleto apibendrinimų: 

• Daugelis mokytojų yra patenkinti savo dabartine situacija; 

• Daugelis mokytojų nenori pokyčių 

• Daugelis mokytojų pokyčius mato kaip keliančius konfliktus ir nepageidaujamus 

• Dauguma mokytojų dirba fiksuotoje ugdymo turinio sistemoje – raštingumas, mokėjimas 

skaičiuoti, egzaminai ir mokyklos lygio nustatymas pagal egzaminų rezultatus 

• Tik penki procentai mokytojų vis dėlto mano, kad pokyčiai mokykloje yra reikalingi ir yra 

pasirengę būti įtraukti į naują ir potencialiai geresnį būdą mokyti savo mokinius 

Motyvacija pagrįsta šiais elementais: 

• Esi pasiruošęs skirti pakankamai laiko suformuoti mokymo programą, paremtą pagal E. de 

Bono metodų – CoRT 60, Šešios mąstymo kepuraitės – struktūrą. 

• Suvokimas, kad mokymas pagal E. de Bono metodus yra ilgalaikis tikslas, o ne momentinis 

dalykas. 

• Supratimas, kad dBT yra galimybė praturtinti standartinį mokymo planą. 

• Tikėjimas, kad dBT gali būti vertingas tobulinant jūsų pačių mąstymo įgūdžius. 

Pasiruošimas 

Kai kurie iš jūsų galbūt turėjo galimybę dalyvauti atestuotų trenerių mokymuose apie E. de Bono 

metodus. Nedaug žmonių turi šią galimybę. Daugiausia E. de Bono knygų yra išspausdinta anglų 

kalba. Pateikiu jums sąrašą knygų rekomenduojamų perskaityti prieš mokant mokytojus: 

1. Teach Your Child How to Think. Penguin Books. /išmokyk savo vaiką mąstyti 

2. Teaching Thinking. Pelican Books./mąstymo mokymas 

3. Six Thinking Hats./Šešios mąstymo kepuraitės, išleistos lietuviškai kaip „Mąstyk kitaip“ 

 

Pirmiausia perskaitykite šias knygas. Tuomet susipažinkite su CoRT pamokomis. Pradėti nuo CoRT 

programos rekomenduojama dėl to, kad CoRT programa yra šešių mąstymo kepuraičių pamatas, 

antra visa CoRT 60 programa yra per plati naudoti iš karto, tad geriausia pasirinkti ne daugiau nei 

20 CoRT įrankių vieniems mokslo metams. 

Vėliau, susipažinkite ir įsigilinkite į E. de Bono pateikiamus mąstymo įgūdžius. Mąstymo įgūdžių 

mokymas praranda savo vertę jei mokytojas nevertina pagrindinių programos principų: empatiškas 

klausymasis, kitų požiūrio ieškojimas, paralelinio mąstymo naudojimas, stengimasis išvengti 

kritikos ir arogantiško mąstymo, alternatyvų ieškojimas ir kita. 

E. de Bono mokymo metodai reikalauja ir naujo vadovavimo klasei stiliaus.  

Komunikacija 

Jeigu planuojate integruoti E. de Bono mąstymo metodus į kasdienę mokymo programą, 

pirmiausia turėtumėte sukurti bendravimo tinklą. Šis tinklas turėtų įtraukti: 
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• Direktorių 

• Direktoriaus pavaduotoją, pavaduotoją ugdymui 

• Moksleivių tėvus. 

Didžiąją jūsų veiklos sėkmę nulems būtent tai kaip sugebėsite informuoti mokyklos bendruomenę 

apie įgyvendinamus pokyčius. 

Eksperimentuoti 

E. de Bono metodai yra veiksmingi mokant įvairių gebėjimų besimokančiuosius nuo darželio iki 

universiteto. Mąstymo įrankiai gali būti naudojami lanksčiai adaptuojant juos tam tikrai amžiaus ir 

gebėjimų grupei. Aišku, PMI: plius, minus, įdomu pamoka turėtų būti išdėstyta skirtingai trečios ir 

dvyliktos klasės moksleiviams. Turi būti paruošti du skirtingi amžiaus grupę atitinkantys pamokos 

planai. Naudojant standartinę pamoką naujos parengimui jums prireiks tik vienos valandos. 

Būtina kurti naują mokymo stilių, paremtą rimtumu ir disciplina. 

Pradėjęs savo kelionę su dBT aš eksperimentavau su: 

• Pamokos užrašų formatu: F4 ar A4? 

• Išbandžiau ant sienos kabinamo CoRT plakato idėją. 

• Darbu grupėse: atradau, kad idealiausia moksleivius skirstyti į grupes po 5: 1 – ne grupė, 2 

veda į ginčą, 3 dažniausiai reiškia 2 prieš 1, o 4 du prieš du. 

• Vertinimu: išbandžiau keletą vertinimo formų. 

• Ataskaita: kadangi dBT nebuvo formalus mokymo dalykas, aš savo iniciatyva siųsdavau dBT 

ataskaitas tėvams vertinimo laikotarpio metu, taip pat pasitaikius galimybei per  tėvų – 

mokytojų vakarus aš visada pakalbėdavau apie dBT mokymą. 

Eksperimentavimas su programos aspektais turi būti nenutrūkstantis procesas, nes E. de Bono 

mąstytojai yra skatinami ieškoti alternatyvų, netgi ir tuo metu, kai jų poreikis nėra skubus. Tai 

įtraukia į nenutrūkstamą tobulėjimą. 

Būti kantriam 

Ne kiekviena nauja patirtis yra išgyvenama lengvai. Tai gali būti pasakyta apskritai apie mokymą, 

ne tik mokinių mokymą tapti de Bono mąstytojais. Kai kas nors nesiseka neturėtume to vadinti 

nesėkme, nes kiekviena klaida turėtų būti matoma ir vertinama kaip nauja mokymosi patirtis: „Ar 

aš tikrai tikėjausi per daug?“ „Ši medžiaga tikriausiai per daug sudėtinga“.  

Yra pasakyta, kad pasiektumėt meistriškumą reikia dešimties metų. Žinoma, kultivuojant tam tikrą 

sporto šaką jums gali prireikti dešimties metų, bet įgusti naudotis dBT jums reikės tik metų, jeigu 

eksperimentuosit ir reflektuosit  savo veiksmų atžvilgiu ir nepamiršite skaityti profesionalios E. de 

Bono literatūros. 

Reflektuoti 
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Refleksija arba vertinimas – skirtumai tarp šių sąvokų per daug maži, kad svarstytume apie tai 

kutrią sąvoką vis tik naudoti – yra esminis dalykas. Štai keletas klausimų, kuriuos galite pasitekti 

refleksijos metu: 

• Kodėl aš vis tik mokau mokinius dBT? 

• Kaip galiu įsitikinti, kad šis procesas padeda man pasiekti savo užsibrėžtus tikslus? 

• Kokios papildomos pagalbos man reikia? Kur galiu ją gauti? 

• Ar aš per daug tikiuosi iš savo mokinių ar per mažai? 

• Komunikacija. Koks formalus ir neformalus bendravimas yra reikalingas dabar, per ateinantį 

mėnesį, pabaigoje mokslo metų? 

• Ką mano tėvai apie dBT savo vaikams?  Kaip aš tai galiu sužinoti? 

• Ar dBT tampa atskiru dalyku ar papildo mano mokomuosius dalykus? 

• Ar reikia suburti dBT komandą mano mokykloje? 

• Su kuo galėčiau pasidalinti savo patirtimi ir su kuo galėčiau pasikonsultuoti esant 

neaiškumams? 

• Ką kiti mokytojai daro mieste, šalyje, tarptautiniu lygiu? 

E de Bono pabrėžia poreikį ieškoti alternatyvų ir galimybių netgi tada, kai nėra akivaizdaus jų 

poreikio. Daugeliui tai atrodo keista ir painu. Bet tai nėra neurozė. Priešingai dBT yra vadinama 

alternatyvų ir galimybių mąstymu.  

Kiekvienas mokytojas, kuris įneša naujovę į tradicinį mokymo būdą yra matomas kaip 

besipriešinantis nusistovėjusiai tvarkai. Inovacijos švietimo sistemoje nėra sutinkamos dažnai, o 

jeigu ir pastebimos tai dažniausiai dėl to, kad siekiama patobulinti standartinį mokymo planą. 

„Nauja mada“ mokyti kūrybiškumo yra vienas iš pavyzdžių. Tikslinės grupės yra jau talentingi 

moksleiviai, kurie su rūpestinga priežiūra gali tapti dar talentingesni ir intelektualesni, kai tuo tarpu 

mažų gebėjimų moksleiviai ir kūrybiškumas yra dvi viena kitai prieštaraujančios sąvokos. 

Mokytojas pradedantis mokyti pagal dBT metodus būtinai turi skirti laiko refleksijai kiekvieną dieną 

įtraukiant ir šiuos dalykus: 

• Mokymo procesą ir jo efektyvumą mokytojui ir mokiniams. 

• Mokinių ir jų tėvų atsiliepimus programos atžvilgiu. 

• Vertingumo įrodymus: ar dBT duoda rezultatus; jei taip, kaip tu tai sužinai. 

Toliau norėčiau pateikti tris žingsnių galimybes mokytojams, kurie pradeda savo mokymo pagal  

dBT kelionę 

Įkurti mokykloje dBT grupę, klubą ar bendruomenę 

E. de Bono rašo apie ‘Mąstymo Klubo‘ idėją kaip galimybę mokymo programose ir mokyklose. 

Daug mokyklų turi „laiką klubiniams santykiams“ ar kitas atitinkamas galimybes – laisvai 

pasirenkamus dalykus, įvesti dBT kaip nepamokinę veiklą. 
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Tai paprasta: mokytojai dirba daug efektyviau, kai jie dirba kartu. Tai ypač aktualu kai į tradicinį, 

standartinį mokymo planą yra integruojama nauja programa. Todėl mums reikia bendrakeleivių, 

kurie mums padėtų. Ši pagalba gali būti įvairi: 

• Bendra refleksija. Aš bandau šiuo būdu. Ar tu taip jau bandei, o gal rinktumeisi eiti kitu 

keliu? 

• Mokomosios medžiagos rengimas. Aš parengiau vertinimo formą. Ar norėtum jos kopijos? 

Struktūra paruošta, tau tik reikės užpildyti. 

• Bendradarbiavimas vertinime. Komanda gali sutarti vertinimą daryti kartu, mokytis iš šio 

proceso ir teikti pasiūlymus kaip jį gerinti. 

• Dalinimasis informacija. nepaisant tradicinės sistemos, egzistuojančios mokyklose ir 

koncentracijos į mokomuosius dalykus ir atsiskaitymus, yra gausybė tarptautinių 

tinklalapių, kurie teikia informaciją. Mokytojai gali dalintis tinklalapių adresais, kopijuoti 

informaciją, įdėti ir parsisiųsti informacijos, prisijungti prie bendradarbiaujančių tinklų. 

• Išlaikyti intensyvumą, inerciją, varomąją jėgą. Kartais mokyklos administracija yra įtari tų, 

kurie eina prieš srovę atžvilgiu. Iš savo patirties galiu sakyti, kad jie toleruoja inovacijas tik 

todėl, kad vadovybės darbo apraše tai apibrėžiama kaip mokytojų skatinimas. Tačiau, jūsų 

komanda nebūtinai turi būti mokykloje, net jeigu tai būtų labiau siektinas dalykas. E-

komunikacijos greitis, efektyvumas ir platus spektras suteiks jums pagalbą iš bet kurios 

pasaulio šalies. Be visų galimų elektroninio bendravimo šaltinių vis tiktai geriausias yra akis 

į akį su savo kolegomis, net jeigu kas nors jums atsakys: aš turiu tai Skype/Gmail/Yahoo… 

Jeigu viskas sekasi, ‘Mąstymo Klubas‘  dažnai veda į antrąją galimybę. 

dBT integracija į mokymo programą 

Pastebėjau, kad šios galimybės dažniausiai labai laukdavo mokytojai, kuriuos mokiau, ir tai buvo 

galimybė, kurią aš įgyvendinau. Štai mano priežastys: 

Mokiniams reikėjo būti įtrauktiems į mąstymą už save, o ne tikėtis, kad mokytojas galvos už juos 

• Mokėjimas galvoti pagal E. de Bono stilių suteikė mokiniams pasitikėjimo savimi, nes 

nemaža mažesnių gebėjimų mokinių dalis dėl įvairių priežasčių galvojo kad jie negali 

mąstyti 

• Pristatyti naują mokymo požiūrį: paremtas bendradarbiavimu, empatiškas, darbas grupėse, 

rimtas, apgalvotas... 

• Paskatinti mokinius naudoti dBT stilių ir bendraujant su artimaisiais: klausymasis, 

stengimasis išvengti vertinimo ir ginčų... 

Manęs klausė kas turi būti išbraukta iš mokymo plano, kad būtų galima įtraukti dBT. Niekas neturi 

būti išbraukta. Nereikia nerimauti dėl perkrauto mokymo plano, tiesa sakant dBT pagreitina 

mokymo plano įgyvendinimą. Vietoj to kad, mokiniai klaidžiotų aplink temą, jie gali naudoti 

situacijai pritaikytus įrankius, analizuoti realias situacijas. Beje, pastebėjau tai, jog mokiniai analizę 
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atlikdavo daug greičiau nei mokytojai, nes jie turėjo mažesnį pasipriešinimą, mažiau akademinių, 

profesinių ir asmeninių suvaržymų. 

dBT įnešimas į mokyklos etosą 

Dalyvaujant mokyklos susirinkimuose aš įpratau savo atsakymus į klausimus pateikti šešių 

mąstymo kepuraičių formuluotėmis: užsidėjus raudonąją kepuraitę... užsidėjus mėlynąją 

kepuraitę... tad daugelis manęs klausdavo: papasakok man kas tos šešios kepuraitės? Kaip tai 

veikia? 

Kita galimybė: Trijų paskutinių žingsnių derinys. 

Nėra priežasties, kuri trukdytų mokytojui integruoti dBT į mokymo planą, organizuoti de Bono 

‘Mąstymo Klubo‘  veiklą ir pabandyti įjungti dBT mokymo stilių į kasdienę veiklą, viskas priklauso 

nuo motyvacijos ir situacijos. 

Vertinimas suteikia patikimumo ir vertės, mokant moksleivius dBT mąstymo. 

Vertinimas panaudojant projektus  

E. de Bono į kiekvienos CoRT pamokos užrašus įtraukia projektų skiltį, taip pabrėždamas naujų 

mąstymo įgūdžių praktinio panaudojimo poreikį, mokytojai greitai pastebi kaip efektyviai veikia ši 

pamokos dalis. 

Projektas gali būti paprastas klausimas ar simuliacija, simuliacija gali būti pateikta klausimo forma: 

įsivaizduokite, kad kuriate TV programą, kuria sieksite paaiškinti dBT mokymo mokyklose vertę? 

nepaisant ilgio ir sudėtingumo projektas visada įtraukia į tiesioginį gautų žinių panaudojimą, todėl 

visų pirmiausia  E. de Bono metodai yra praktiški. 

Formalus įvertinimas 

Aš visuomet vadovavausi dBT požiūriu kiekviename moksleivių formaliame vertinime. Savo tikslą 

grindžiau E. de Bono lūkesčiu – jo metodai yra sukurti naudojimui. Juos nuolat naudodami mokiniai 

ir mokytojai tobulina savo išmanymą ir didina pasitikėjimą. 

Mano mokiniai visada turėdavo turėti du aplankus. Pirmasis visų dBT pamokų užrašai. Jeigu 

iškildavo problema, kurį metodą pasirinkti tam tikrai situacijai, aš tiesiog pasakydavau: „Semas 

siūlo naudoti C&S. Peržvelkime užrašus ir pasvarstykime, ar jis mąsto teisinga linkme“. 

Portfolio 

Į dalyką orientuotoje ugdymo sistemoje yra labai sunku arba neįmanoma įtraukti mąstymo į 

tiksliųjų mokslų pamokas, dažnai dar vadinamas svarbiąsias pamokas. Tačiau, tai ne problema dBT 

praktikuojantiems mokytojams, nes jie sugeba pamatyti tiek įgyvendinimo galimybes tiek ir 

alternatyvas.  
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Kartu su pirmuoju mano jau minėtu aplanku mokiniai turėdavo ir antrąjį „Mano mokymosi 

užrašai“. Į jį mokiniai dėdavo kiekvieną net ir mažiausią įvertintą darbą, namų darbų projektus 

rengtus iš CoRT pamokų ir formaliųjų atsiskaitymų. 

Nuo kokių dBT įrankių pradėti 

Šis klausimas dažnai kyla tiems, kurie tik pradeda ir bando dBT. Ar pradėti nuo CoRT ir tada 

mokytis šešių mąstymo kepuraičių?  

Pažvelkime į dBT įrankių sukūrimo chronologiją. Edwardas de Bono pirmiausia sukūrė CoRT 

programą. Antrosios buvo “šešios mąstymo kepuraitės”. Tuomet “šeši veiklos batai” ir “šeši vertės 

medaliai”. Daugelis tikriausiai remiantis šia chronologine tvarka ir planuotų savo veiklą, tačiau tai 

nėra būtina. E. de Bono mokytojams pataria naudoti mąstymo įrankius tokia tvarka, kuri atitinka jų 

tikslus.  

Bet aš ne visiškai sutinku su šia nuomone, mano manymu, pirmiausia būtina susipažinti ir suprasti 

dBT įgūdžius ir principus, nes iš pradžių, reikia suprasti patį naująjį mąstymo stilių ir tada pradėti 

mokytis apie taikymo metodus. 

CoRT 1 yra kitas žingsnis. Įrankiai gali būti parinkti priklausomai nuo to, ko reikia. Nėra jokių 

reikalavimų parinkimo eiliškumui, net jeigu pamokos ir išdėstytos 1, 2, 3... Jeigu jūsų mokiniai turi 

sunkumų išklausyti kitų nuomonę galite pradėti nuo OPV: Kitų žmonių požiūriai. Jeigu mokant 

teikiate pirmenybę eiliškumui pradėkite nuo PMI ir tęskite su CAF. CoRT 1 pradedantiems 

mokiniams ir mokytojams yra puiki galimybė sutvirtinti savo supratimą apie dBT principus. 

Kas toliau? Aš visada renkuosi pirmiau mokyti CoRT 1, vėliau CoRT 2. Išmokyti mokinius pažinti ir 

naudoti 20 mąstymo įrankių yra pakankamas kiekis vidurinės mokyklos mokiniams per vienerius 

akademinius metus, ikimokyklinėse įstaigose ir pradinėje mokykloje užtenka ir 10 įrankių. 

Tuomet, kai mokiniai įsisavina dBT principus ir naująjį mąstymo stilių, procesus ir operacijas galima 

pasirinkti bet kurią pamoką ar įrankį iš bet kurios CoRT programos dalies pagal tai kaip tinka jūsų 

mokymo planui. Tai primena namo statymą; pagrindas ir pamatas kyla iš principų. Plytos arba 

kitaip sakant pamokų užrašai išpildo struktūrą. O struktūros forma jūsų pasirinkimas. 

„Pirmenybę teikiu „šešioms mąstymo kepuraitėm“ - tai komentaras, kurį dažnai girdžiu iš pradinės 

mokyklos mokytojų. To priežastis galvojimas, kad šešias kepuraites yra lengviau ‘suvaldyti’ nei 

šešiasdešimt CoRT pamokų. Jeigu manote, kad „šešios mąstymo kepuraitės“ bus geriausias būdas 

išmokti dBT principus ir gebėti pritaikyti juos patiems sau, o vėliau ir savo mokiniams, tada tai ir 

darykite. Žinoma, niekas nesako, kad CoRT 60 turi būti įgyvendinama visa nuo pirmos iki 

paskutinės pamokos. 

Kodėl nepradėti nuo tų įrankių, kuriuos aukštai vertiname? 

Kadangi daugumai mokytojų pradžios tašku tampa PMI, tai atskirai pažvelgsiu į tos pamokos vertę. 
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Taigi kokį ‘darbą’ PMI atlieka? Pradėkime nuo šio klausimo. Aš pabrėžiu, jog tai yra mano, kaip 

mokytojo nuomonė kokį ‘darbą’ atlieka PMI: 

• PMI yra priemonė praplėsti mūsų mąstymą. 

• PMI yra mąstymo įrankis, ieškantis naujų idėjų. 

• PMI padrąsina mus susitelkti į įdomių galimybių paiešką naujoje idėjoje, net jeigu mes jau 

‘užsidegę‘ idėjos įgyvendinimu. 

• PMI skatina mus ieškoti įdomių galimybių idėjoje, kuri mums nelabai patinka. 

• PMI padidina idėjos išgyvenimo galimybę. Be PMI nauja idėja turi tik 50/50 šansų būti 

priimta.  

• PMI yra mąstymo procesas. 

• PMI yra mąstymo įgūdis, kuris gali būti mokomas visur. 

• PMI yra pirmasis žingsnis kelionėje su CoRT 1.  

• PMI yra pirmasis žingsnis kelionėje su pasirinktais įrankiais iš CoRT programos su 60 

pamokų. 

• PMI gali padrąsinti mokytojus mokytis kitų E. de Bono mąstymo metodų: šešios kepuraitės, 

šeši veiksmų batai, šeši vertės medaliai... 

• PMI skatina mokytojus naudoti šį įrankį sąryšyje su dBT mąstymo įgūdžiais, kuriuos E. de 

Bono apibūdina kaip visa papildančius.  

Tuomet, kai rengiau mokytojus ir peržiūrinėjau kaip jie apibūdino PMI ‘darbą’ jiems, aš surinkau 

šiuos atsakymus: 

• Aš išgirdau apie tai iš savo draugo ir norėjau pabandyti pats. 

• Aš pasiruošęs kažkam naujam savo mokymo procese. 

• Mes turime ‚Mąstymą’ savo nacionaliniame mokymo plane ir pagalvojau, kad tai būtų puiki 

vieta pradėti. 

• Man reikia tapti geresniu mąstytoju. Ir tai pasirodė puiki vieta pradėti. 

• Aš noriu, kad mano mokiniai patys pradėtų mąstyti nelaukdami, kad aš mąstysiu už juos.  

• Mąstymo įrankiai skamba kaip naudinga idėja. 

• PMI atrodo naudingas būdas užpildyti pamoką, kai man reikia atsikvėpti. 

• Atrodo, kad visi tai daro, todėl pagalvojau, kad prisijungsiu ir aš. 

• Aš noriu, kad mano mokiniai taptų geresni klausytojai ir tolerantiškesni su savo 

bendraklasiais. Kai mes žvelgiame į įdomias galimybes, jie turi klausytis nekritikuodami. Aš 

manau, kad tai kiek skiriasi nuo to, kas dažniausiai vyksta, bet būtina ir to reikia mokytis. 

E. de Bono pateikia aiškias rekomendacijas kaip naudoti mąstymo įrankius ir kai kurie mokytojai, 

tarp jų ir aš, atidžiai laikomės šių rekomendacijų. Kiti jų nesilaiko ir atranda kitokį ‘darbą’ mąstymo 

įrankiui. 
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Laikas ir kantrybė 

Kai kurie nori meistriškumo savo darbe, hobyje ar sporte. Meistriškumas vis dar išlieka tam tikra 

koncepcija ir tam tikras suvokimas. Kiekvienas iš mūsų turi asmeninį požiūrį į šią sąvoką.  

Tačiau negalvokite, kad dBT nėra skirtas Jums dėl savo “meistriškumo siekimo laiko skalės”. 

Visiškai įmanoma parengti efektyvias mokymo priemones per keletą valandų ar dienų dar tik 

pradedant mokyti dBT metodais. Meistriškumas daug platesnis reiškinys ir įtraukia tokius dalykus 

kaip: 

• Žinojimas kaip integruoti mąstymo įrankius į planavimą. 

• Žinojimas kaip sukurti vertingiausią mokymo medžiagą. 

• Turėti platų E. de Bono literatūros pagrindą ir supratimą. Yra išspausdinta daugiau nei 70 

tomų ir vien tik dalies perskaitymas ir supratimas reikalauja nemažai laiko. 

• Sukaupti kitų praktikuojančių patirties pavyzdžių, kad galėtumėte pasirinkti geriausią kelią. 

• Mokymasis nusistatyti prioritetus: ką gali įveikti šie mokiniai? Kaip integruoti šią informaciją 

į kūryba paremtą vertinimą? Koks yra pozityviausias būdas mokinių tėvams paaiškinti apie 

dBT vertę jų vaikams? Kaip aš informuosiu tėvus apie jų vaikų pažangą? 

Mokant dBT metodais svarbu sekti šiais prioritetais: 

• Kalbant apie turinį: Koks yra tikrasis mėlynosios kepuraitės vaidmuo? Jeigu aš mokau savo 

mokinius vieno iš CoRT1 pamokų ar gali jie naudoti dar kurį nors iš likusių CoRT 50 pamokų 

su pasitikėjimu? 

• Kokie yra galimi dBT taikymo būdai su įvairius gebėjimus turinčiomis mokinių grupėmis? 

• Integruoti dBT į tradicinį mokymo planą nepaisant pirmų dviejų. 

Pasirengimas mokyti dBT turi būti ilgalaikis sprendimas. Mokytojas turi būti motyvuotas matyti ir 

jausti šių naujų mastymo veiksmų  vertę ir turėti pakankamai kantrybės juos vystyti. Mokymas 

mąstyti negali ir neturi būti įjungtas ir išjungtas kaip šviesa. 

 

2.2.2. Didaktiniai dBT integracijos aspektai 

Svarbiausia koncentracija 

Mokymas pagal dBT metodus yra formalus ir koncentruotas. Mokymo procesas turi laiko bei 

grupės darbo rėmus ir grįžtamojo ryšio reikalavimus. Sukurti formalūs pamokų užrašai ir formalus 

būdas kaupti juos ir susijusią medžiagą. Vertinimas taip pat yra formalus ir privalomas.  

Vienas kitą papildantys koncentracija ir patirtis. dBT mokymas yra įvairios informacijos rinkinys. 

Net jeigu tikslas yra tas pats, mokytojai gali pasirinkti skirtingą kelią tą tikslą pasiekti; mokymo 

reguliarumas, taikymo galimybės, pratimai technikos įsiminimui, mokytojas kaip dBT mokymo 

pavyzdys... Kai mokiniai gauna pagrindinę informaciją ir gebėjimą pradėti mąstymo įrankius 
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naudoti interaktyviai jie patys pradeda matyti dBT pamokų vertę sau. Mokiniai net gali pradėti 

klausinėti mokytojo kada bus kita dBT pamoka. 

Mokiniai yra dėmesio išblaškymo ekspertai. Kiekvienoje pamokoje kuris nors mokinys pabandys 

nukreipti dėmesį nuo pamokos. Pavyzdžiui mastymo pamokos viduryje mokinys gali paklausti: 

Pone Allan: Kas jums patinka labiau Regbio sąjunga ar Regbio lyga? Mano atsakymas su šypsena: 

man jie abu patinka, bet dabar grįžkime prie savo pirmojo prioriteto ir pamirškime regbį, kadi ir 

koks jis būtų. E. de Bono įspėja, kad koncentracija mokymo metu privalo būti išlaikyta, o 

nukrypimai pašalinti. Tai taikoma ir mokiniui ir mokytojui. 

Mokiniai vertina formalumą ir teikia jam pirmenybę. Mokiniams patinka žinoti, kad mokytojas 

stengėsi paruošti jiems kažką skirtingo, atspausdinti dBT pamokų užrašus, suplanuoti pamoką, kuri 

įtrauktų tokius mokymo įrankius, kurie suteiktų išskirtinę, neįprastą mokymosi patirtį. 

Mąstymo pamokos gali būti ir formalios, ir smagios. Vyrauja neteisingas supratimas, kad 

formalumas riboja mokinių raišką, reflektuoja mokytojo dominavimą, prieštarauja ilgaamžėms 

efektyvioms mokymo metodikoms ir t.t. Tai netiesa. Efektyvaus mastymo pamokos turi vieną tikslą 

– mokyti mokinius formaliai ir efektyviai. Nėra tokių priežasčių, kurios stabdytų ar šalintų 

mėgavimąsi pamoka. 

Štai kuo ši pamoka vertinga. Aš visada, kiekvieną dieną, kiekvieną pamoką paaiškindavau savo 

mokiniams, ką esu suplanavęs šiai pamokai ir kokią vertę ji turėtų jiems suteikti. Vertę aš 

apibrėždavau kaip naudą šiandienai ir likusiam gyvenimui. Mano tikslas buvo paskatinti mokinius 

galvoti apie vertingumą, aš provokuodavau juos diskutuoti apie jį, kad mokiniai taptų kaip E. de 

Bono sako ‘jautrūs vertei‘. Kiekviena pamoka turi turėti paskirtį, metodą ir rezultatą ir kiekvienas iš 

jų turi vesti prie pamokos vertingumo. 

Vertingumas, mokykla ir ko nori mokiniai. Mokytojai, tėvai, politikai bei mokiniai turi skirtingą 

suvokimą apie tai, kas yra mokykla. Mokiniai nori, kad į mokyklą eiti būtų malonu, turėtų būti 

leidžiama daugiau darbo grupėse su draugais ir, kad mokytojai teiktų grįžtamąjį ryšį apie 

pasiekimus ir progresą iš karto.  

Vertingumas ir žaidimai. E. de Bono tikisi, kad mokytojai mokymo procese vystys naujas idėjas, o 

šiam tikslui pasiekti puikiai tinka simuliaciniai žaidimai. Kadangi jie skatina gerą nuotaiką ir 

energiją, daugelis mokytojų bijo prarasti klasės kontrolę. Trumpos ar ilgos simuliacijos dažnai į 

grupes sujungia geriausius klasės draugus. Šiuo atveju patys mokiniai iš karto duoda grįžtamąjį ryšį 

apie grupės funkcijas ir jos veiklos efektyvumą savo bendraklasiam. O gėdos ir nesėkmės baimė 

sukoncentruoja mokinius efektyviam pasiruošimui simuliacijos rezultatų pristatymui. 

Vertingumas tapti mąstytoju. Vienas vertingiausių dBT aspektų yra jo vertingumas įvairų gebėjimų 

lygį turintiems mokiniams. E. de Bono niekada negalvojo, kad jo metodai naudingi bus tik 

gabiausiems mokiniams, mokinių elitui. Mažiau gebantys mokiniai, dažnai ‘sužaloti’ tradicinio 
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švietimo reikalavimais į dBT reaguoja pozityviai, o pasidalinę savo patirtimi  teigia, kad vis tik gali 

kažką padaryti gerai, jie gali gerai galvoti.  

Viena pagrindinių mokytojų problemų yra moksleivių koncentracija. Koncentracija dažnai susijusi 

su tuo, kaip mokytojas išmano savo dėstomą dalyką, mokytojo asmenybe ir pačiu mokomuoju 

dalyku. Prioritetu turi būti tai kaip tas dalykas mokomas, nes nuo to priklausys ir jo vertė. Nėra 

priežasčių dėl kurių mokiniai patys negalėtų nuspręsti apie mokomojo dalyko vertę sau. Jei mes 

mokome savo mokinius ‚jautrumo vertei‘, tai ši savybė bus įsisavinta kartu su dBT mąstymo 

įgųdžiais. 

Fokusuotė į dirbtines operacijas 

Dėl įvairių priežasčių nemažai vidurinės mokyklos mokytojų yra linkę būti vadinami ‘dalyko 

specialistais’, apibūdinančiais savo erudicijos sritį ‘disciplina’ – pavyzdžiui geografijos disciplina. 

Disciplinos sąvoka turi keletą reikšmių. Be abejonės, E. de Bono naujieji mąstymo metodai yra 

disciplinuoti. Kai kurie patį metodą gali pavadinti disciplina, kaip kad kai kurie Konfucianizmą 

nurodo kaip religiją. Semantika... 

E. de Bono rašo apie ‚minties plaukiojimo‘ problemą tradiciniame mąstyme. Mes turime naują 

idėją ir pirmasis klausimas yra: Nuo ko pradėsime?  

Mokant mokinius CoRT programos, disciplina atsiskleidžia per: 

• Laiką - Kiek laiko reikia efektyviai išmokyti mokinį naudotis vienu įrankiu. 

• Vertingumą - Paaiškinti mokiniams PMI naudojimo vertę, kai reikia išanalizuoti naują idėją. 

• Pamokos užrašus - Saikingi ir struktūriški pamokos užrašai naudojami pamokos metu. 

• Formalumą - Mokymo procesas visada yra formalus ir koncentruotas. 

• Darbą grupėse - Kiekvienos pamokos praktikos dalis suteikia mokiniam galimybę darbui 

grupėse arba komandiniam darbui. E. de Bono yra aiškiai nustatęs laiko reikalavimus darbui 

grupėse ir lyderystės grupėse keitimą. 

• Namų darbus - Projektų skiltis kiekvienoje pamokoje suteikia galimybę pritaikyti naujai 

išmoktą įrankį realiose gyvenimo situacijose. 

• Plakatą - Pamokos plakatas yra pakabinamas ant klasės sienos priminti mokiniams jau 

baigtą pamoką.  

• Praktiką - Tai turi būti reguliaru ir kai tik įmanoma organizuojama interaktyviai. Praktika 

viena iš priežasčių įsiminti techniką ir įgauti pasitikėjimo ją naudojant. 

 

CoRT įrankiai: dėmesio kreipėjai 

 

E. de Bono  tvirtina, kad tradicinis mąstymas kenčia nuo „minties plaukiojimo“. Iškilus idėjai ar 

problemai dažnai nežinoma arba abejojama kaip su ja elgtis. Neužtikrintumas gali lydėti į 

pasiūlymo peržiūrėjimo atidėjimą, bet ne dėl to, jog pasiūlymas ar idėja yra per sudėtingi, bet dėl 
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to, kad nėra užtikrintumo kaip tą pasiūlymą peržiūrėti. ‘ Mąstymo įrankių’ koncepcija neutralizuoja 

minties plaukiojimo problemą. 

Kai statybininkas nori į lentą įkalti vinį jis naudoja plaktuką arba grąžtą. Tai statybininko įrankiai 

skirti šiam tikslui pasiekti. Panašiai E. de Bono mąstymo įrankiai atstoja identišką vaidmenį: 

• Štai nauja idėja. Mes pradėsime jos peržiūrėjimą su PMI: plius, minus, įdomu įrankiu. 

• Po PMI panaudokime C&S ir įdėmiai pažvelkime kokius rezultatus gali sukelti kiekvienas iš 

mūsų pasirinkimų 

• Jeigu panaudosime OPV galėsime išplėsti savo suvokimą ir įdomias galimybes bei savo 

pasirinkimų rezultatus. 

Šios CoRT mąstymo įrankių sekos panaudojimas parodo mums kaip galime nukreipti savo dėmesį 

tam tikra linkme. Pirmą kartą ‚dėmesio nukreipimo‘ koncepcija buvo aprašyta E. de Bono knygoje 

Teaching Thinking: Penguin, 1976. Beveik po dešimties metų, kai buvo išspausdinta „Šešių 

mąstymo kepuraičių“ sąranga, jau dBT praktikuojantiems buvo aišku, kad kepuraitės taip pat buvo 

mąstymo įrankiai. 

• Užsidėkime baltą kepuraitę ir nukreipkime savo dėmesį į turimą informaciją ir informaciją, 

kurios mums reikia. 

• Užsidėkime mėlyną kepuraitę ir nukreipkime savo dėmesį į tai kaip galėtume suorganizuoti 

šios problemos peržiūrėjimą. 

• Užsidėkime juodą kepuraitę ir nukreipkime dėmesį į visus pavojus, kurie galėtų būti susiję 

su sprendimais, kuriuos priimtume. 

E. de Bono pabrėžia, kad didžioji mūsų mąstymo dalis susijusi su suvokimu. Individualus suvokimas 

gali būti galingas kelias kitų mokymuisi. Suvokimas gali nurodyti mąstymo klaidas. Suvokimas 

glaudžiai susijęs su mūsų smegenų modeliu, struktūra. 

Kodėl E. de Bono sukūrė CoRT ir kitus įrankius kaip dėmesio nukreipėjus? Dėmesys šiaip sau 

plaukia išilgai mąstymo šablono tam, kad mes efektyviai galėtume susitvarkyti su savo patirtimi. 

Kai mes susiduriame su nauja informacija, galime su ja elgtis pasyviai arba iniciatyviai kažką su ja 

nuveikti. E. de Bono pateikia dvi minties operacijas: 

1. Mes mintį galime nukreipti nurodydami galima kryptis: Štai nauja idėja. Aš pirmiausiai 

panaudosiu PMI. 

2. Taip pat galime bandyti nukreipti nurodydami sritis. Jeigu panaudotume CAF galėtume 

sujungti savo mintis ir identifikuoti sritis, kurioms reikia skirti dėmesio: išlaidos ir nauda, 

reikalingas laikas, laiko rėmai... 

 

dBT pamoka 

dBT pamokos dalys 
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Štai mano situacija. Aš pradėsiu socialinių mokslų pamoką su 32 mokiniais, kurių amžius 13 metų. 

Pamokos trukmė 55 minutės. Aš vedu vieną formalią dBT pamoką per savaitę. Šiandien aš 

pristatysiu dešimtą CoRT 1 pamoką OPV: Kitų žmonių požiūriai. 

Pirmas žingsnis: Pamokos vertės pristatymas 

• Kiekvienas mokinys turi pamokos užrašų kopiją.  

• Pasisveikinęs aš pradedu: ‘Šiandienos CoRT pamoka yra OPV. Šis pavadinimas reiškia: Kitų 

Žmonių Požiūriai. Pamoka yra apie tai, kodėl mes turime ieškoti kitų žmonių požiūrio ir jų 

klausyti ar juos skaityti be vertinimo. Šio įrankio vertė atsiskleidžia per galimybę pamatyti 

platesnį situacijos vaizdą. Tai, ką mes galvojame gali skirtis nuo to, ką galvoja kitas. Nėra 

nieko blogo, kai nuomonės skiriasi. Tiesą pasakius, mes galime daug ko išmokti iš kitų 

nuomonės‘. 

Antras žingsnis: OPV įrankio paskirtis 

• Visos E. de Bono pamokos yra paremtos bendradarbiavimu ir dalyvaujančių sąveika, 

mokytojas>mokinys, mokinys>mokytojas. Kiekvienas vaikas bet kuriuo metu gali būti 

pakviestas kažką pasakyti – pagrindinis mokymo būdas, kuris išlaiko mokinius budrius. Aš 

tuomet paprašau vieno iš mokinių garsiai perskaityti pamokos įvadą: Mąstymas turi įtraukti 

kitus žmones... 

• Tuomet aš pats perskaitau pavyzdžių skiltį, kad išlaikyčiau pamokos tempą. 

• Tada paprašau kurio nors iš mokinių pateikti man kitą ar geresnį pavyzdį, papildyti 

pamokos tikslą. Aš tikėjausi penkių pasisakymų. Daugiau nei penki gali atitraukti dėmesį 

nuo pagrindinio tikslo; išlaikyti tempą ir pabaigti pamoką jai skirtu laiku. Tai pagrindinis 

reikalavimas nepaisant klasės gabumų. 

Trečias žingsnis: Komandinis darbas 

• Aš teikiu pirmenybę komandiniam darbui nei darbui grupėmis. 

• Mokinius suskirstome į komandas šiuo būdu: 

• Nusišypsodamas kiekvienam mokiniui aš priskiriu jam skaičių nuo 1 iki 5.  

• Duotas skaičius yra jų šios dienos komanda. 

• Tada sakau: Komanda numeris 1 eikite į šią klasės pusę, antroji komanda į šią, trečioji 

komanda į šią... 

• Kai turime komandas, kitas žingsnis yra paprašyti, kad kiekviena komanda išsirinktų 

komandos lyderį ir sekretorių. Vienintelė šio proceso taisyklė yra ta, kad komandos lyderis 

ir sekretorius negali prisiimti to pačio vaidmens dvi savaites/du kartus iš eilės.  

• Komandos lyderio vaidmuo yra suorganizuoti dviejų praktikos klausimų atlikimą per skirtą 

10 minučių laiką. Komandos sekretoriaus vaidmuo yra pateikti komandos darbo rezultatus 

savo bendraklasiams.  

Ketvirtas žingsnis: Praktikos klausimų pasirinkimas 
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• OPV pamoka turi keturis praktikos klausimus. Remdamasis savo patirtimi patarčiau 

pasirinkti daugiausiai du praktikos klausimus vienai komandinio darbo sesijai. Pagrindiniai 

dBT komandinio darbo elementai yra tempas, koncentracija, bendradarbiavimas ir 

rezultatai. Dešimties minučių darbas kartu komandoje yra pakankamai ilgas – kai kurie 

patartų jį sutrumpinti – dirbti pagal parinktus klausimus. 

• Komandinio darbo metu aš vaikščiodavau po klasę padrąsindamas, paaiškindamas, 

paorganizuodamas... 

• Tuo metu, kai komandos vadovas organizuodavo diskusiją, komandos sekretorius 

užsirašydavo pagrindinius punktus, kuriuos vėliau turėdavo pateikti klasei. 

• Laikas skirtas komandiniam darbui būdavo paremtas kaip aš sakydavau aš remdavausi 

„mano auksinis Rolex“ – realybėje aliuminis paprastas Swatch laikrodukas: "Gerai, liko dvi 

minutės..." 

 

Penktas žingsnis: Rezultatų pristatymai klasei 

• Komandos sekretorius žinojo, kad turės pristatyti komandos darbo rezultatus klasei. Aš 

leisdavau sekretoriui pasirinkti pačiam kaip jis tai padarys. Dažnai sekretorius pasirinkdavo 

kitą komandos narį trumpai užrašyti ant lentos tai apie ką jis kalbės. 

• Šis pristatymų laikas buvo realus OPV pavyzdys. Nebuvo leidžiama komentuoti nei vienos 

išsakytos minties visų pristatymų metu. 

• Kiekvienos komandos pristatymas buvo pateikiamas per 5 minutes, norėdavau, kad tai 

būtų padaryta ir per trumpesnį dviejų minučių laiką. 

 

Šeštas žingsnis: Komandų pristatymų pakomentavimas 

• Mokiniams susipažįstant su dBT ‘etosas’; dalinimasis, išklausymas, buvimas pozityviu ir 

konstruktyviu, paaiškinimų ieškojimas... šios diskusijos tapo lengviau suvaldomos. 

Pradžioje, mokiniai šį laiką traktavo kaip laiką ginčui. 

• Diskusija apie komandų pristatymus vertinga tuo, kad įtraukia kiek galima daugiau mokinių 

po to, kai pristatymai padaryti. Tai buvo ypač aktualu dirbant su taip vadinamais ‘dull 

mokiniais’: Džekai, puikus pastebėjimas! Margarita, ką tu manai? Erikai, pasakyk ką nors 

apie Margaritos požiūrį. Bilai, ką tu norėtum pasakyti? (Pone Allan: Aš nenoriu nieko 

pasakyti! Bilai: Mes nepajudėsim tol, kol tu, ko nors nepasakysi...) 

• Šiame etape atsiskleidžia du dBT mokymo elementai: malonumas mokytis ir koncentracija į 

tikslus bei OPV vertingumą. 

 

Septintas žingsnis: Pamokos peržiūra 

• Pamoka buvo formali. Sąrašas veiksmų, kuriuos mokiniai greitai išmoksta ir pradeda 

vertinti. Dabar be jokios įtampos ar spaudimo mokiniai gali patarti, provokuoti, spėlioti... 
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• Proceso disciplina, net jeigu ir neformali, reikalauja, kad mokiniai pakomentuotų įrankio 

vaidmenį ir jo vertę. Dažnai tai buvo galimybė mokiniams išbandyti mano požiūrį į tam tikro 

įrankio vertingumą. Aš paskatindavau ir padrąsindavau šį mandagų nuomonių apsikeitimą. 

 

Aštuntas žingsnis: Projektas 

• Tikriausia pagrindinė dBT koncepcija yra ‚darymas‘ (angl. ‚operacy‘), t.y. darymo įgūdis, 

naujų mąstymo įrankių naudojimas realiame pasaulyje, praktinėse situacijose. 

• Projektų skiltis pamokos užrašuose turi keletą klausimų iš kurių 1 – 2 pateikiami mokiniams 

klasėje. Kartais ši skiltis dar vadinama namų darbais. 

• Vieną iš klausimų aš savo mokiniams duodavau kaip namų darbų užduotį. 

Devintas žingsnis: Pamokos užrašai ir Pamokos plakatas 

• Aš norėjau kiekvieną klasę pirmiausia išmokyti CoRT 1. Tai įtraukė 10 savaitinių pamokų, ir 

tai nepakenkė mokymo plano reikalavimams. 

• Pamokos užrašai, šiuo atveju OPV, buvo pridėti prie dBT užrašų aplanko, kurį kiekvienas 

mokinys turėjo turėti ir atsinešti į kiekvieną pamoką. Į savo ruošiamas kontrolines užduotis 

visada įtraukdavau dBT aspektų ir leisdavau mokiniams laisvai naudotis dBT užrašų 

aplanku. 

• Pamokos pabaigoje, klasėje ant sienos visada pakabindavau pamokos plakatą, kaip 

priminimą apie buvusias ir nuorodą į būsimas pamokas. Pavyzdžiui, kai mokiniai pradėdavo 

ginčytis, aš parodydavau į OPV plakatą ir pasakydavau: Palaukit! Ar tik mes nepamirštame 

kažko labai svarbaus: kai kiti žmonės turi savo nuomonę, ji nėra jūsų nuomonė. 

Pasirinkitinis įrankių naudojimas 

Daugelis mokytojų mano, kad norint deramai naudoti CoRT programą į mokymo planą reikia 

integruoti visus 60 įrankių. Ši prielaida skatina mokytojus pasirinkti 6TH struktūrą. Racionalu – 6 

suvaldyti yra lengviau nei 60. Tačiau šis pagrindimas nėra teisingas. 

E. de Bono niekada neteigė, kad visa 60 įrankių programa turi būti išdėstyta per vienus ar dvejus 

metus. Tai būtų įmanoma, jei mokyklose būtų toks mokomasis dalykas kaip Mąstymas, tačiau kol 

kas tokio dalyko nėra. Dauguma mokytojų integruoja CoRT į savo įprastus, tradicinius, išskirtinai 

dalykų programomis grįstus dalykus. 

Tikiu, kad pirmiausia vertinga savo ryšį su dBT pradėti nuo CoRT pamokų pasirinkimo. Per savo kaip 

mokytojo karjerą, kiekviena mano klasė nuo 13 iki 18 metų amžiaus baigė CoRT 1 programą. Tai 

buvo vertinga dėl šių priežasčių: 

• Mokiniai greitai susipažino su pagrindinėmis dBT koncepcijomis: Įrankis>Dėmesio 

nukreipimas>Veiksmas. 

• Mokiniai greitai suprato formalumo ir disciplinos priežastis, mokant pagal E. de Bono 

metodus. 
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• Dešimt CoRT 1 pamokų buvo pakankamas skaičius integruoti dBT į pasirinktus dalykus ir jų 

kontrolines užduotis. 

• Mokant mokinius CoRT 1 – buvo reikalingos 10 akademinių valandų – mokiniai plėtojo savo 

supratimą ir vis dažniau naudojo dBT įgūdžius ir principus. 

• CoRT programa buvo išspausdinta 1972 metais, „Šešios mąstymo kepuraitės“ – 1985 

metais. CoRT buvo pirmoji ir, manau, kad ji padėjo filosofinius pagrindus vėlesnėms 

struktūroms. 

Nepaisant to, kad mano mokiniai pirmiausiai buvo mokomi CoRT 1, aš buvau įpratęs pasirinkti bet 

kurį CoRT 60 programos įrankį, jei tas įrankis atitikdavo tikslą. Kiekvienų akademinių metų 

pradžioje visi mano mokiniai gaudavo visą CoRT 60 įrankių programą. Mes turėjome pasirinkimo 

laisvę. Žinodami pagrindus atsiradus poreikiui mokiniai patys galėjo pasirinkti įrankius. 

Akademiniuose 32 – jų savaičių metuose aš retai panaudodavau daugiau nei 20 CoRT įrankių. 

Priklausant nuo galimybių šie 20 įrankių metai iš metų kisdavo. 

Tai, kokį mąstymo įrankį mokytojas pasirinks priklauso nuo keleto veiksnių: 

• Mokytojo pasirengimo taikyti dBT įrankius; 

• Mokinių brandos ir patirties dBT mokymuose; 

• Pamokos uždavinių. 

Žinoma, kad mokytojas sėkmingiausiai taikys tuos įrankius, kuriuos jis pats gerai įvaldęs. Tačiau 

mokytojas gali pasirinkti konkretų įrankį vien dėl to, kad nori išbandyti jo potenciją. Per įrankių 

taikymą mokytojas įgija daug vertingos patirties, reikalingos tolimesniam dBT įrankių taikymui. 

Jei mokiniai jau yra supažindinti su CoRT 1 ar kita programos dalimi ir klasėje kabantys plakatai 

apie tai primena, tai mokytojas gali stabtelėti viduryje pamokos ir paklausti: „Kokį įrankį šiuo metu 

geriausia pritaikyti?“ Mokiniai, patys pasirinkę mąstymo įrankį jaus stipresnę motyvaciją gerai 

atlikti užduotį. 

Kartais mokytojai dalyko pamokoje sprendžia specifinį mąstymo reikalaujantį uždavinį, kuris 

mokiniams kelia daug sunkumų. Tada mokytojas gali tikslingai parinkti mąstymo įrankį, kuris padės 

mokiniams mąstyti reikiama linkme. Mokytojui pasirinkti tinkamą įrankį turėtų padėti kiekvieno 

įrankio paskirties žinojimas. 

Interaktyvus dBT įrankių naudojimas 

E. de Bono skatina naudoti dBT įrankius jau nuo pat pradžios. CoRT 1 pamoka #3 Taisyklės suteikia 

puikią galimybę interaktyviai panaudoti dvi pirmesnes pamokas PMI ir CAF. Panašiai CoRT 1 

pamoka #6 Planavimas suteikia galimybę interaktyviai panaudoti visas prieš tai buvusias pamokas.  

Interaktyvus dBT įrankių naudojimas nėra skirtas vien patyrusiam dBT mokytojui. Ši galimybė 

atsiranda jau mokantis pirmąjį CoRT dešimtuką. Kai dBT įrankiai naudojami interaktyviai gaunama 

platesnė perspektyva be sudėtingų procesų ir sąmyšio. Mokymasis daug malonesnis ir, ypač, tada, 

kai mokytojas rūpinasi mokinių įtraukimu į mokymosi procesą. Mokymasis privalo būti malonus. 
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Interaktyvaus mąstymo įrankių naudojimo pavyzdys 

Aš nufotografavau paminklinę lentą ant vieno iš pastatų Kauno miesto centre. 

 
Paminklinėje lentoje lietuviškai ir prancūziškai parašyta, kad čia 1812 m. birželio 24-26 dienomis 

buvo apsistojęs Napoleonas. Tuo metu jis keliavo į Maskvą.  

Mano interaktyvi pamoka susidėtų iš šių elementų: 

Vertė 

Kaunas turi daug istorinių paminklinių lentų ant įvairių miesto pastatų sienų primenančių mums 

įžymius muzikantus, rašytojus, politikus... Kas yra matęs šią istorinę paminklinę lentą pateiktą 

nuotraukoje? Kaip manote, kodėl buvo nuspręsta pakabinti šią paminklinę lentą ant pastato 

esančio Kaune? 

Šis klausimas pateikia naują vietinės istorijos perspektyvą. Jeigu mokiniai po miestą vaikščiotų 

plačiai atmektomis akimis (įgūdis, kuris, deja, nėra būdingas), jie galėtų pamatyti daugybę istorijos 

įrodymų. Mokiniai sužinotų apie Napoleoną, kaip jo armija, kuri perėjo Nemuną ir ilsėjosi miesto 

centre pakeliui į Maskvą. Kaunas 1812 metais turėjo pietinę sieną su Rusijos Imperija. Kiti sužinos 

apie prancūzų atsitraukimą iš Maskvos ir 24000 Prancūzijos karių mirtį Vilniuje nuo šiltinės, 

Vytauto bažnyčios susprogdinimą ir Kauno miesto centro padegimą prieš persikėlimą per Nemuną 

pakeliui į Prancūziją. Yra manančių, kad Kauno mokiniai privalo tai žinoti. 

Pamokos tikslas 
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Pamokos tikslas yra paskatinti susidomėjimą vietine istorija ir jos pažinimą. Kitas tikslas yra atrinkti 

penkias nuomones iš penkių mokinių kaip interaktyvus dBT naudojimas praplėtė jų suvokimą apie 

istorines paminklines lentas jų mieste. 

Įrankis: PMI: plius, minus, įdomu 

Kaip manote, kokie yra trys teigiami dalykai Kauno gyventojams pamatyti ir perskaityti istorines 

paminklines lentas? 

Mokiniai į klausimą gali atsakyti teigdami, jog jos suteikia įžvalgas į įvairius miesto istorijos 

aspektus ir nurodo svarbius žmones. 

Ar yra kažkokių minusų apie kuriuos dabar galvojate? 

Kai kurie mokiniai gali atsakyti, kad yra paminklinių lentų, kurios tarsi paslėptos arba pakabintos 

ant sienos per aukštai ir jas sunku perskaityti. 

Kokios yra įdomios galimybės, kai galvojame apie paminklines lentas Kauno mieste? 

Atsakydami į šį klausimą mokiniai gali patarti svarbiausias paminklines lentas nurodyti specialiais 

ženklais pėsčiųjų take. Kai kurie mokiniai tikriausiai žino, kad ‘’Napoleono paminklinė lenta’’ yra 

pakabinta ant pastato, kuris yra 20 metrų nuo pėsčiųjų tako už medinių sodo įrenginių. Mokiniai 

gali pastebėti, kad tik keletas istorinių Kauno vietų yra nurodytos ženklais.  

Pasirinkime kitą įrankį 

Mokytojams yra lengva pasirinkti įrankius planuojant juos panaudoti interaktyviai, leiskite tai 

padaryti savo mokiniams. Leiskite peržiūrėti dBT pamokų užrašų aplanką, kurį jie privalo turėti 

kiekvienoje pamokoje. Lai jie patys renkasi alternatyvas, pasveria galimybes, pagrindžia savo 

nuomonę. Tai geriausias būdas mokiniams išmokti organizuoti savo veiklą ir mokytis išreikšti save. 

Šis klausimas taip pat veda į 5 minučių komandinį darbą. Visų sutarimu antrasis įrankis yra OPV.  

Panaudokime OPV 

Kaip matome yra daug įvairių nuomonių apie šias paminklines lentas mieste. Kai kurie sako ‘mes 

nežinome, kur jos yra’, kiti sako ‘tai nuobodu’, dar kiti sako ‘tai prideda kažką svarbaus istoriniam 

miestui’. Pabandykime atrasti du dalykus: 

• Kodėl žmonės mūsų klasėje turi skirtingas nuomones? 

• Ar galime prieiti prie bendro sprendimo? Pavyzdžiui, ar turėtume parašyti merui ir išreikšti 

savo nuomonę, kad šios paminklinės lentos yra ir jaunimui ir jos neturėtų būti iškeltos taip 

aukštai ant pastatų sienų, kad jie taip pat galėtų jas perskaityti. 

Panaudokime Mėlynąją kepuraitę 
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Mėlynoji kepuraitė yra metacognityvinė kepuraitė, kuri tiria mūsų mąstymo procesus ir kryptis. 

Pagrindinis mėlynosios kepuraitės pranašumas yra tai, kad ji yra jungianti, ji skatina mokinius 

mąstyti apie mąstymą. Metakognicija yra mąstymo įgūdis, skatinantis mokinius galvoti apie savo 

pačių mąstymą. Todėl metakognicija yra ribota palyginus su mėlynąja kepuraite. 

Mėlynoji kepuraitė gali iškelti šias idėjas: 

• Mąstyti apie istorines paminklines lentas yra suaugusiųjų darbas. Vaikams tai nuobodu. 

Turėtume galvoti kaip įtraukti jaunimą į mūsų miesto istoriją. 

• Turime galvoti apie kitus būdus kaip papasakoti apie mūsų istorinius įvykius. O jeigu 

sukurtume internetinį puslapį jaunimui su istorinėmis nuotraukomis ir jų paaiškinimais. 

• Mes turime išmokti vertinti paminklines lentas ir jų vietą Kauno istorijoje. Mastyti apie jas 

taip kaip mes darome dabar yra įdomu, neįprasta ir smagu. 

 

Nepaisant šios teorinės pamokos kokybės ir vertės, reikėtų apibendrinti: 

1. Interaktyviai naudoti dBT įrankius yra lengva. 

2. Interaktyvus įrankių naudojimas praplečia požiūrį į situaciją. 

3. Interaktyvus įrankių naudojimas, ypač tada, kai pasirinkti tiesiogiai susijusį su situacija 

įrankį perleidžiama mokiniams, įtraukia juos į pamoką pozityviu, bendradarbiavimo būdu. 

4. Interaktyvus įrankių naudojimas yra aktyvus procesas. Mokiniai ne tik sėdi ir užsirašinėja, 

ką mokytojas jiems perduoda, bet ir patys dalyvauja mokymosi procese. 

Tikiu, kad pati vertingiausia pamoka kokią mokytojas gali paruošti mokiniams yra paprašyti, kad 

mokiniai patys suplanuotų pamoką: Šiandien mes pažvelgsim į paminklinių lentų vaidmenį Kaune. 

Štai vienos iš jų nuotrauka, Napoleono poilsio vieta netoli Akropolio, šalia Nemuno. Kokius dBT 

įrankius – pagalvokime apie daugiausiai tris – galėtume pasirinkti, kad ištyrinėtume paminklinių 

lentų istorinę vertę miestui? 

Parinkti tinkamus dBT įrankius Jums padės aiškus pamokoje sprendžiamų uždavinių žinojimas. 

Sprendžiamas uždavinys padiktuos mąstymo būdą, kuris turi būti skatinamas klasėje. Tada galima 

parinkti to mąstymo realizacijai tinkamiausius mąstymo įrankius. dBT įrankių parinkimo dalyko 

mokymo uždaviniams pavyzdį galite rasti 9 priede. 

CAF Geografijos pamokoje 

Pažiūrėkime iš arčiau ką mums siūlo CAF kaip mokomuoju dalyku paremtas įgūdis: 

Plati apžvalga be vertinimo. 

Mokiniai gali būti pakviesti panaudoti CAF išsiaiškinti situaciją atskleidžiančius faktorius. Atidi 

peržiūra yra plati, atvira ir be vertinimo. Kitaip sakant,  CAF kviečia mus pažiūrėti į faktorius taip, 

kaip juos mato mokiniai. CAF neskatina mūsų ginčytis ar rengti debatus. Jeigu reikia, tai gali būti 
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organizuojama vėliau. Apžvalgos metu visos pateiktos mintys yra priimtinos ir turi būti formaliai 

užrašytos. 

Žinojimas, kad CAF nesuras visų vertingų faktorių. 

Visi situacijai ar problemai vertingi faktoriai negali būti identifikuoti. CAF vertingas tuo, kad 

mokiniai nukreipia savo dėmesį tik į vieną dalyką tam tikru laiku, faktoriai, kurie – jie tiki, tinka 

dabartinei situacijai. 

Faktoriai, kylantys iš faktorių. 

Mokytojai puikiai žino, kad idėjos ir mintys gali vesti prie debatų, diskusijos, sutikimo ar 

prieštaravimo. Nėra nieko blogo su debatais. Yra paplitusi nuomonė, kad dBT yra prieš debatus. 

Ne, E. de Bono tik prašo būti atsargiems: Kokia yra debatų funkcija – tolimesnė plėtotė ir 

tobulinimas ar galimybė prasiveržti ego ir sumanumui? Mokytojai turėtų laikyti tai 

nepageidaujama, dažnai apgaulinga galimybe. Kodėl nepageidaujama? Nes CAF tikslas yra gauti 

paprastą rezultatą, sąrašą faktorių, kurie gali būti identifikuoti naudojant CAF. 

Išlaikyti koncentraciją. 

Mokytojai pasimetę dėl CoRT įrankių paprastumo. O kodėl neišdiskutuoti nustatytus faktorius? 

Atsakymas atitinkamai tiesus. CAF yra skirtas nustatyti kiek galima daugiau faktorių, per skirtą 

laiką, tam tikro laiko rėmuose. Mano, kaip mokytojo patirtyje, CAF buvo naudojamas neilgiau kaip 

penkias minutes. Sąrašas faktorių buvo paruoštas. Tai buvo CAF vaidmens pabaiga. Aš rašiau, kad 

šie įrankiai yra dėmesio nukreipėjai. Jie taip pat apibūdinami kaip priverstinai nukreipiantys 

dėmesį: Mūsų nuomone, tropinės agrokultūros metodai yra ekologiškai žalingi. Panaudokime CAF 

pažiūrėti, kodėl ‘kirsk ir degink agrokultūra’ vertingas metodas ją naudojantiems. 

Dabar pagalvokit apie interaktyvų dBT įrankių naudojimą. Kai CAF yra naudojamas kaip aprašyta ir 

aprašytam tikslui, jis labai efektyvus, nes apdairiai nukreipia dėmesį ties viena užduotimi. Nėra 

mąstyme ‚plaukiojimo‘. Priešingai, per trumpą laiką gali būti atlikta kokybiška apžvalga. Žinoma yra 

kitų dBT įrankių, kurie galėtų papildyti CAF. Savo geografijos mokinius mokiau ir CoRT ir „šešių 

mąstymo kepuraičių“ sąrangos. Įgijau įprotį savo klasėje naudoti Mėlynąją kepuraitę šiuo būdu: 

Gerai, panaudoję CAF mes jau turime savo sąrašą. Dabar užsidėkime Mėlynąją kepuraitę – visi 

klasėje prisiima šį vaidmenį – pažiūrėkime į faktorių sąrašą iš arčiau ir nuspręskime, ką reikėtų 

daryti toliau. 

Tai gali įtraukti į trumpus debatus, diskusiją, faktorių išdėstymą prioritetais – FIP: pirmi svarbiausi 

prioritetai – kai kurių faktorių išbraukimas iš sąrašo... 

Paprastai tariant, tai pavyzdys kaip mąstymo įgūdžiai, dBT įgūdžiai, gali būti produktyviai integruoti 

į mokymo planą. Yra nuomonių, kad Mąstymas, kaip pagrindinė kompetencija, yra geriausiai 

mokomas kaip atskiras dalykas. Šiuolaikiniame žiniomis grįstame ir egzaminais orientuotame 
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švietimo klimate, ši viltis išlieka viltimi. Klasėse veiksmas turi vykti ir vyksta per integraciją ar 

įsiliejimą tarptautiniu lygiu. 

Dėl to, kad dauguma dBT įrankių yra dirbtinai nukreipiantys dėmesį, mokytojai turi galimybę 

sukoncentruoti mokinių mintis į vieną situaciją.  

 

Tapk komandinio darbo klasėje ekspertu 

Erudicija labai reikalinga valdant komandinį darbą klasėje. Dažnai daug mokytojų bijo komandinio 

darbo dėl to, jog mano, kad klasė taps nekontroliuojama ir joje pradės karaliauti chaosas. Kiti 

galvoja, kad neišvengiamai pakilęs triukšmo lygis gali tapti erzinančiu jiems patiems ir šalia 

esančioms klasėms. Kiti mėgsta vadovautis visiškos kontrolės modeliu ir skirti laiką informacijos 

perdavimui, o ne gauti ją iš mokinių. 

Manau, kad ugdymas mokykloje turi paruošti mokinius realiam gyvenimui, kaip efektyvias 

asmenybes, negu kad papūgas atkartojančias žinias, kurių didžioji dalis nėra net vertinga. Mūsų 

gyvenime, nepaisant aplinkos, projektinis mąstymas ir bendradarbiavimas yra paremtas 

komandomis/komandiniu darbu. Kodėl neišmokius mokinių komandinio darbo mokykloje? 

Komandos dydis ir sudėtis 

Idealus mokinių skaičius komandoje yra penki, nes: 

• Vidutinis mokinių skaičius klasėje 30 arba 6 komandos. 

• Du neefektyvi komanda, 4 dažniausiai dirba poromis viena prieš kitą. 

• Šešios komandos iš 5 mokinių puikiai tinka klasei. 

Turėjau tokį įprotį paskelbti klasei, kad formuosiu komandas pagal ‘atsitiktinio pasirinkimo 

metodą’. Tai buvo mano atsitiktinio pasirinkimo metodas, bet niekas niekada dėl to nesiskundė. Aš 

vaikščiodavau po klasę ir kiekvienam mokiniui priskirdavau skaičių vienas, du, trys, keturi, penki, 

vienas, du... pirmieji eina ten, antrieji ten, tretieji ten... taip komandos būdavo suformuojamos 

greitai, atsitiktiniu būdu ir pasiskirstydavo po klasę per mažiau nei minutę. Suformavus komandas 

jos turėdavo kitą užduotį – išsirinkti komandos lyderį. 

Komandos lyderis 

Vienas iš komandinio darbo pliusų yra tai, kad mokiniai gali pasikalbėti tarpusavyje, pabūti ‘toliau’ 

nuo kalbančio mokytojo. E. de Bono teigia, kad be darbo grupėse, kai kurie mokiniai klasėje 

paprasčiausiai sėdi ir nieko nedaro. Jie gali bijoti mokytojo ir nedalyvauti klasės veikloje. 

Komandoje ši situacija pasikeičia, nes mokiniai dirba tarpusavyje. Lyderiai turi keistis, nei vienas 

mokinys negali būti lyderiu du kartus, jei kitas dar nebuvo lyderiu.  
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Gali būti taip, kad nedrąsus mokinys nenorės būti lyderiu. Aš niekada nei vieno mokinio neverčiau 

prisiimti lyderio vaidmens. Supratau, kad šis susivaržymas dažniau pasireikšdavo mokslo metų 

pradžioje, kai lyderystės vaidmuo mokiniams buvo kažkas nauja.  

Komandų temos ir Laikas 

Kiekviena CoRT pamokos Praktikos skiltis sudaryta iš ne daugiau kaip penkių pavyzdžių. Kadangi 

darbas grupėse turi būti trumpas ir koncentruotas nerekomenduojama imti daugiau kaip du 

klausimus vienam užsiėmimui. Šie laiko rėmai yra tarsi atsakymas į mokytojų baimę, kad 

komandinis darbas trikdo griežtai valdomą pamoką. Penkios minutės yra pakankamas laikas, kai 

mokiniai žino, ką jie turi padaryti ir kad turi pristatyti darbo rezultatus, kai darbas padarytas. 

Komandos sekretoriaus vaidmuo 

Komandos lyderis vadovauja grupei atliekant vieną ar dvi nurodytas praktikos užduotis dar prieš 

suskirstant mokinius į grupes. Komandos sekretorius, taip pat išrinktas komandos, pasižymi 

pagrindines grupės narių išreikštas mintis ir turi atsakingai pakomentuoti komandos mąstymą 

prieš visą klasę. Tai reiškia, kad komanda turi rūpintis tuo kaip pateikia savo mąstymą: greitis, 

esminės formuluotės, prioritetai, kad sekretorius galėtų viską tiksliai pasižymėti. 

Komandų pristatymai 

Svarbiausia, kad mokytojas visada išlaikytų pozityvų požiūrį ir pozityviai pakomentuotų mokinių 

mąstymo pavyzdžius. Mokytojas yra tas žmogus, kuris skatina ir drąsina mokinius efektyviai dirbti 

komandose, valdytis ir pradėti generuoti idėjas bendradarbiaujant. Šios idėjos dažnai gali būti 

paviršutiniškos, tačiau tai nėra priežastis kritikuoti mokinius. Esmė yra ta, kad mokiniai padarė 

geriausia, ką galėjo atsakydami į  praktikos klausimus savo būdu. Laikui bėgant mokiniai tobulėja 

kūrybos procese, bet niekada mokytojas neturi teisės teisti grupę tokiais komentarais kaip ‘tai 

kvaila’ ar ‘tai juokinga’. Tai būtų greičiausias būdas sunaikinti komandinį darbą ir mokinių 

pasitikėjimą savimi.  

Kadangi mokiniai ir daugelis mokytojų yra egocentriški, svarbu apriboti tą egocentriškumą nuo pat 

pradžių pabrėžiant ir kartojant, kad diskusijos apie pristatymus galimos tik komandai pristačius 

savo darbo rezultatus. Kitaip laikas bus švaistomas, atsiras nereikalingi nukrypimai ir kiti 

neproduktyvaus darbo elementai. 

Ką aš turiu omenyje sakydamas: būti pozityviam mokinių minčių atžvilgiu? Pavyzdys. Komandos 

sekretorius pakomentavo savo komandos nario mintis. Mano atsakymas būtų: Puiku, kad 

Džeimsas iškėlė šią idėją. Puikiai padirbėta Džeimsai! Jeigu kas nors mano, jog ši idėja turėtų būti 

išvystyta plačiau, padirbėkim prie jos. Aš užrašysiu Džeimso idėjas ant lentos ir mes galėsim prie jų 

sugrįžti kartu su kitais dalykais, apie kuriuos norėsime pagalvoti toliau. 

Komandų apibendrinimai ant/prie lentos 



65 

 

Savivada yra išmokstama veikiant kaip ir visų kitų įgūdžių. Nėra būtina, kad mokytojas ant lentos 

užrašinėtų visas komandų sekretorių vardijamas mintis. Leiskite tai daryti vienam iš mokinių. Nėra 

reikalinga, kad mokytojas analizuotų mokinių atsakymų kokybę. Leiskite klasei išmokti tai daryti.  

Iškart pateikite grįžtamąjį ryšį: Komandinį darbą paverskite malonumu 

Mokiniai nori ir jiems reikia grįžtamojo ryšio iš karto. Jie to dažniausiai nori iš mokytojo ir tame 

glūdi dominuojančios mokytojo nuomonės apie mokinių mąstymą rizika. Dažnai mokiniai gaus 

grįžtamąjį ryšį ir iš savo bendraklasių, kuris jiems bus lygiai taip pat vertingas ar net vertingesnis. 

Mokiniai mėgaujasi gerai organizuotu komandiniu darbu. Jiems patinka bendradarbiavimo 

užduotys. Jie atranda tame daug džiaugsmo. 

Mokymo medžiaga 

Pagrindinis poreikis: mokomoji medžiaga 

Sėkmingas dBT metodų įdiegimas mokyklose ir ilgalaikis dBT programos išlaikymas priklauso nuo 

mokomosios medžiagos sukūrimo ir dalinimosi ja. Jei, kaip kai kurie sako, kad švietimas yra tiesos 

ieškojimas, tai tai yra tiesa. 

Aš tyrinėju/au įvairias kultūras, kurios išlaisvina arba suvaržo mokytojus. Kultūra pasireiškia 

įvairiais aspektais: 

• Asmeninė kultūra. 

• Sistemos(ų) kultūra. 

• Nacionalinė kultūra. 

Tuo metu, kai mokiau Naujojoje Zelandijoje, dalintis mokomąja medžiaga buvo dalis profesinės 

kultūros: Štai kai kas, ką aš išbandžiau. Tai puikiai pavyko su žemesniųjų klasių mokiniais. Gal tau 

bus įdomu pasižiūrėti ir kažką pridėti, o jeigu nepatinka, gali išmesti. 2011 metų balandžio 12 

dieną, antradienį aš paskelbiau kriterinis vertinimas : Panaudokime PMI. Jeigu tai būtų sukurta 

mano mokykloje Naujojoje Zelandijoje, valstybės parūpintame kompiuteryje, dokumentas būtų 

išsiųstas elektroniniu paštu mano kolegoms su atviru kvietimu peržiūrėti, naudoti, tobulinti ar 

išmesti/ištrinti. Tai buvo normali mūsų ‘sistemos kultūra’. Pagrindinės šio dalinimosi priežastys yra: 

• Kai kurie iš karto panaudotų medžiagą be jos tobulinimo. 

• Kiti panaudotų paveikslėlį kitai mokomajai medžiagai kitoms klasėms. 

• Kiti panaudotų dokumento šabloną rašydami savo medžiagą pagrįstą šia struktūra. 

• Kiti pakeistų testo klausimus ir vertinimo kriterijus. 

• Kiti naudotų 0-7 vertinimo skalę vietoj 0-5, ir taip toliau… 

Mokytojo atvirai dalinama mokomoji medžiaga, be vertinimo ir kritikos, su galimybe naudotis ar 

išmesti, su abipusiu bendradarbiavimo ir tarpusavio sąveikos jausmu suteikia geresnio mokymo, 

geresnio švietimo galimybę. 
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Kitos kultūros nėra orientuotos į dalinimąsi Naujosios Zelandijos keliu. Šiose kultūrose yra daug 

baimės, kad mokomoji medžiaga bus teisiama/vertinama, pavogta ar pats medžiagos rengėjas bus 

sukritikuotas už savo pastangas. Yra įsigalėjęs stiprus nuosavybės jausmas – Tai mano! Šios 

kultūros turi atsisakyti pasipriešinimo dalintis, jeigu jos nori sėkmingai įgyvendinti dBT mokymo 

programą. 

CoRT pamokos medžiaga 

Visiems aišku, kad be kokybiško kuro mašinos variklis nefunkcionuos. Panašiai, be kokybiškos 

mokymo medžiagos, mokymo programa neišgyvens. Jeigu svarstote pradėti mokyti pagal dBT 

metodus, įsidėmėkite, kad jos ilgaamžiškumas ir sėkmė priklausys būtent nuo kokybiškos 

mokomosios medžiagos. 

Didžioji dalis mokomosios medžiagos turėtų būti paruošta mokytojų arba dBT mokyklos komandos 

narių ir pasidalinta tarpusavyje. Daugumai mokytojų tai gali skambėti neįveikiama dėl pateisinamo 

susirūpinimo dėl laiko ir energijos poreikio. Štai keletas patarimų kaip mokomąją medžiagą 

paruošti laiku: 

1. CoRT pamokos užrašai (kortelė). Mokydamas visas CoRT pamokas aš turėjau savo 

kompiuteryje. Tai man leido keisti pamokos užrašus tada, kai man reikėjo; pridėti naujus 

praktikos klausimus, papildyti pamoką pagal mokyklos aplinkos naujienas, miestą ar šalį. 

Kiekvienu atveju, kiekviena pamoka buvo ‘gyvas dokumentas’ – šiuolaikiškas, pagal temą, 

naudingas, su pavyzdžiais ir užduotimis iš mokinių patirties.  

2. Projektinės užduotys. E. de Bono pabrėžia poreikį reguliariai praktikuotis taikant išmoktus 

įrankius, kad jie įsiterptų į smegenis. Kiekviena CoRT pamoka turi Projektų skiltį. Dar kitaip 

aš tai vadinu namų darbais. Vėlgi šios Projektų – Namų darbų užduotys buvo koreguojamos 

atsižvelgiant į mokinių patirtį ir naudingumą mokiniams. Visada stengiausi atrasti ‘realaus 

pasaulio’ pavyzdžių darbui grupėse, nepaisant to, ar jos buvo atliekamos klasėje ar 

namuose.  

3. Simuliacinės užduotys. Simuliacijos yra vaidmenų žaidimai. Mokinys tampa planuotoju, 

modeliuotoju, dizaineriu, architektu, interjero dekoratoriumi… ir naudoja CoRT įrankius 

atlikti savo vaidmenį simuliacinės užduoties metu. Simuliacija leidžia sujungti savivadą, 

nepriklausomą tinkamų įrankių pasirinkimą, darbą grupėse ir mokymąsi bendradarbiaujant. 

Kai mokiniai įgauna pasitikėjimo naudotis įrankiais – CoRT ir 6TH – jie greitai tampa 

efektyviais savo paties darbo vadybininkais.  

4. Kaip svarbu įrankius naudoti pačiam? E. de Bono metodai yra vienodai vertingi mokytojui ir 

mokiniui. Aš šiuos įrankius mokyklos administracijos susitikimų metu naudodavau 

sistemiškai. Laikas nuo laiko tarp mano kolegų naudojančių tokius neveiklumo 

pasiteisinimus kaip ‘nėra laiko’ ar ‘mes nežinome visų faktų’ tai sukeldavo švelnią 

frustraciją. Kai Naujosios Zelandijos vyriausybė pristatė nacionalinę sveikatos švietimo 

programą, aš naudojau 6HT metodą vieno iš sunkiausių susitikimų moderavimui įveikti savo 

kolegų pasipriešinimą neišvengiamam pokyčiui. 
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5. Mokymo medžiaga turi būti paprasta ir trumpa. Simuliacines užduotis aš pradėjau kurti po 

dvidešimties metų mokymo patirties. Prieš tai kūriau mokomąją medžiagą, kuri sutilpdavo į 

vieną A4 formato lapą. Mokyti mokinius pagal dBT yra ilgalaikis įsipareigojimas 

reikalaujantis laiko ir kantrybės įgusti parengti mokomąją medžiagą. 

6. Eksperimentuokit, Eksperimentuokit, Eksperimentuokit! Pripažinimas, kad nieko nėra 

tobula yra aiškus neurotiškumo įrodymas. Pripažinimas, kad tobulybė nepasiekiama yra 

aukščiausias realyb4s suvokimas pagal A. Maslow. Patobulinti galima viską. Aš atradau, kad 

mokinių mokomosios medžiagos vertinimas ir mano progresyvus meistriškumas padėjo 

padidinti mano sukurtos mokomosios medžiagos vertę. 

7. Mokomoji medžiaga ir Vertė. Vienas iš mano įpročių mokant dBT sukėlė nemažai diskusijų 

tarp mano kolegų. Kiekvienos pamokos pradžioje aš pažadėdavau mokiniams paaiškinti 

pamokos vertingumą; informacijos panaudojimo galimybes, mąstymo vystymą, efektyvesnį 

darbą kartu, kažką, kas gali būti panaudota šiandien ir per amžius… Problema iškilo tada, 

kai mano mokiniai nuėjo į kitą pamoką ir savo matematikos mokytojui pasakė: Ponas Allan 

kiekvieną dieną pasako kuo ši pamoka mums bus vertinga. Kokia yra algebros vertė? Jeigu 

gali paaiškinti sau, direktoriui, tėvams ir mokiniams pedagoginę dBT vertę, nebus sunku 

sukurti vertingą mokomąją medžiagą ir ja dalintis.  

Sukurk savo! 

Kai 1975 metais aš nusipirkau CoRT programą, jau tą patį mėnesį aš paprašiau E. de Bono leidimo 

ją visą perrašyti, teigdamas, kad Naujosios Zelandijos mokyklos mokiniai nelabai norėjo dirbti su 

programa, kuri įtraukė klausimus ir įvykius iš UK. E. de Bono maloniai sutiko paprašydamas išlaikyti 

pamokos struktūrą ir atsiųsti jam kopiją peržiūrėjimui. 

Žvelgiant atgal, norėčiau pateikti keletą patarimų mokytojams. 

• Originali CoRT pamoka buvo atspausdinta ant spalvotos F4 formato kortelės. Kiekviena 10 

įrankių grupė buvo vis kitos spalvos. Tai supaprastino organizuotumą ir rūšiavimą. Aš 

norėjau, kad mano mokiniai kauptų CoRT pamokas plastikiniame voke. Dėl šios ir kitų 

priežasčių A4 formatas man buvo priimtiniausias. Kai perrašiau CoRT programą – dešimties 

mėnesių darbas – aš suformatavau pamokas ant A4 formato lapų ir atspausdinau iš abiejų 

pusių. 

• Formuluojant klausimus ir pavyzdžius iš mokyklos gyvenimo, bendruomenės, netgi šalies 

mokiniai galėjo pamoką suprasti daug lengviau. Galvoti apie tai kodėl Visi Juodi/All Blacks 

yra laiminti regbio komanda buvo patraukliau nei spręsti kokius motyvus turėjo Londono 

moksleivis vogdamas apelsinus iš prekybos centro. 

• Aš CoRT pamokas laikiau dinamiškomis. Nepaisant to, kad pamokos išlaikė E. de Bono 

reikalaujamą struktūrą – Pamokos paveikslėlis: Įvadas: Pavyzdys: Darbas grupėse ir kita – 

pavyzdžiai ir klausimai buvo atnaujinami kiekvienais metais. Kiekviena mano CoRT versija ir 

mano mokyklos CoRT versija, buvo atnaujinamos kiekvienais metais. Tai trukdavo apie 20 

minučių, dažnai trumpiau. 
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• Pamokos šablonas buvo saugojamas kaip Word dokumentas, atidaromas ir pataisomas. Tai 

buvo greita ir paprasta užduotis. Papildomai aš turėjau dvi versijas: vieną labiau gabiems 

mokiniams, kitą mažiau gabiems, žinoma išlaikant originalią pamokos struktūrą. 

Kai kiekviena CoRT pamoka traktuojama kaip dinaminė, ji mokytojams atveria daug mokymo 

galimybių, sustiprintų reguliariu vietinio turinio atnaujinimu.  

 

Vertinimo integravimas 

 

Štai keletas pastebėjimų mokytojams, kurie tik pradeda savo kelionę su dBT mokymo metodais.  

• Formalus vertinimo procesas suteikia neįkainojamą galimybę praktiškai panaudoti įvairius 

mąstymo įrankius. Galimybių įvairovė praktikai: darbas grupėse, namų darbai, formalus 

vertinimas, įskaitant ir egzaminus. 

• Kontrolines užduotis aš visada laikiau mokymosi patirtimi. Jos suteikdavo formalią galimybę 

mokiniams pademonstruoti savo mąstymo įgūdžius ir atitinkamai juos įvertinti už kokybišką 

darbą. Kontrolinės užduotys niekada negali būti bausme: Jeigu nesiklausysi, tau nepasiseks 

per kontrolinį! 

• Kontrolinės užduotys neturi užtrukti ilgai. Pavyzdžiui, Projektiniai klausimai beveik 

kiekvienos CoRT pamokos pabaigoje gali būti atlikti greičiau nei per penkias minutes. Tokios 

užduotys, kurioms skiriama nuo 30 iki 50 minučių gali būti vertingos tik tuo atveju, kai 

norima suteikti galimybę mokiniams giliai ir iš esmės pritaikyti mąstymo įrankius. 

Būtų gerai prisiminti, kad ypač tėvai tiki, kad kontrolinės užduotys prideda patikimumo ir vertės 

mokant mokinius.  

Pagal Naujosios Zelandijos vertinimo sistemą kriterijais grįstas (kriterinis)  ar standartais paremtas 

vertinimas buvo suteikia galimybę grįžtamajam ryšiui tarp mokytojo ir mokinio ir, esant poreikiui, 

tarp mokytojos, mokinio ir tėvų. Tai buvo labai vertinga patirtis, kai tėvai susėsdavo kartu su vaiku 

ir kalbėdavo apie jų mokymąsi ir rezultatus.  

Mano mokiniai visada turėjo du aplankus: 

1. dBT pamokos užrašai, įtraukiant visa CoRT mokomąją medžiagą ir 6TH. 

2. dBT mokymosi aplanką su visai vertinimais ir klasės darbų rezultatais iš užduočių ir grupės 

darbo. 

Ataskaitos teikiamos bent dviem būdais: 

1. formali rašytinė ataskaita, pažymiai, komentarai… 

2. neformali ataskaita tėvam, auklėtojams… 
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3 CoRT 1 mokymo pagrindai 

3.1. Dešimt pirmųjų pamokų 
Pilnas CoRT mąstymo kursas susideda iš 60 atskirų pamokų. Šiame buklete yra įtrauktos pirmosios 

10, kurios sudaro įvadinį kursą. Nepaisant to, kad šios pamokos yra integrali viso kurso dalis, jos 

gali būti mokomos atskirai kaip CoRT 60 įvadas, net jei visas kursas ir nebus mokomas. Toliau 

aprašomas pirmųjų 10 pamokų temų pasirinkimas. 

3.1.1. Bendra tema 

Bendra pirmųjų 10 pamokų tema yra požiūrio į situaciją praplėtimas. Alkanas vyras atsisėda prie 

stalo ir jam patiekiama lėkštė su viščiuku. Jis reaguoja į situaciją taip kaip ją mato ir iš karto suvalgo 

viščiuką. Pažvelkite į situaciją iš kitos pusės, alkanas vyras sužino, kad jį priėmęs asmuo vėliau taip 

pat valgys, tad jis suvalgo tik pusę viščiuko. Kitu atveju vyras sužino, kad yra didelė galimybė jog 

viščiukas užkrėstas salmonelioze, jis gali atsisakyti paliesti viščiuką arba rizikuoti ir jį suvalgyti. 

Pažvelkite į šią situaciją, alkanas vyras žino jog jo dar laukia ilga kelionė, tad jis suvalgo tik nedidelį 

gabaliuką, o likusią viščiuko dalį pasiima su savimi. Kiekvienu atveju tiesioginė situacija yra ta pati, 

bet pažvelgus į ją plačiau situacija skiriasi. 

Paprasčiausia mąstymo forma yra reaguoti taip kaip alkanas vyras reaguoja į lėkštę su viščiuku. 

Nustatai situaciją ir veiki. Kitas lygis yra išplėsti savo žvilgsnį į situaciją – išplėsti savo suvokimą. Tai 

mums nepasakys kaip reaguoti, bet tai gali pakeisti tai į ką mes reaguojam. Taigi pirmosios 10 

pamokų yra skirtos išplėsti mūsų žvilgsnį apie apmąstomą situaciją. Pamokos nenurodo kas turėtų 

būti padaryta ar kokios išvados pasiektos, jos tik nukreiptos praplėsti mūsų žvilgsnį į situaciją. Kai 

situaciją matome plačiau, t.y. išplėstas mūsų suvokimas, mes galime elgtis kaip tinkami savo 

veiksmus grįsdami savo patirtimi, vertybėmis ir polinkiais. 

3.1.2. Lateralinis Mąstymas 

Yra du būdai kaip praplėsti suvokimą. Pirmasis yra sužinoti daugiau apie esamą situaciją ir pridėti 

daugiau detalių. Antrasis,  pabandyti atrasti būdų kaip pažvelgti į situaciją iš kitos pusės 

negalvojant, kad yra vienas vienintelis teisingas būdas. Pirmosios 10 pamokų naudoja abu šiuos 

požiūrius. Pamokos padeda mokiniui išplėsti savo požiūrį į situaciją skatindamos jį pagalvoti apie 

įvairias galimybes ir atrasti įvairių būdų kaip pažvelgti į tą pačią situaciją. 

3.1.3. Skirtingos operacijos  

Visos 10 pamokų turi bendrą temą. Vis dėlto atskiros pamokos ir veiksmai, kuriuos jos padengia 

turi būti išlaikomos atskirai. Nepakanka pasakyti: ‘Aš esu plataus mąstymo ir aš visada žvelgiu į 

situaciją plačiai’. Svarbu būti daug tikslesniam norit pajudėti iš neaiškaus, gerai apgalvoto ketinimo 

į realų mąstymo įgūdį. Mokant mokytojas turi išlaikyti aiškų skirtumą tarp įvairių veiksmų, kitaip 
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mokiniai pajus, kad daro vis tą patį ir tą patį. Žinoma, tarp pamokų yra tam tikras persidengimas, ir 

jis apgalvotas, bet mokytojas turi pabrėžti kuo pamokos skiriasi, o ne kuo jos panašios. 

3.1.4. Susiję pamokos 

Pamokos yra suskirstytos į grupes po tris. Pirmosios dvi kiekvienos grupės pamokos yra konkretūs 

mąstymo veiksmai. Trečioji pamoka suteikia galimybę išbandyti pirmose dviejose pamokose 

išmoktus veiksmus. Taigi trečioji pamoka apie taisykles yra skirta išbandyti PMI ir CAF. Pati taisyklių 

pamoka nėra mąstymo veiksmas, bet situacija, kurioje praktikuojamas mąstymas. Ši struktūra 

išlaikoma visoje CoRT programoje. Mąstymo situacijos planavimas ir sprendimai taip pat yra pačio 

mąstymo dalis. Mokytojas turi pabrėžti tai, kad pamokos glaudžiai susiję, kad mokiniai suvoktų jog 

praktika yra apgalvota. 

3.1.5. dBT pamokos laiko rėmai 

Laiko rėmai dviem galimoms pamokos struktūroms: 

I. Įvadas 
Praktinė užduotis 
Praktinė užduotis 
Praktinė užduotis 
Procesas: Diskusija 
Principai 
 
Viso 

 

3 minutės 
6 minutės (su rezultatų pristatymu) 
6 minutės (su rezultatų pristatymu) 
6 minutės (su rezultatų pristatymu) 
8 minutės 
4 minutės 
 
33 minutės 

 
II. Įvadas 

Praktinė užduotis 
Procesas: Diskusija ir Principai 
Praktinė užduotis 
Praktinė užduotis 
 
Viso 

 

3 minutės 
6 minutės (su rezultatų pristatymu) 
10 minučių 
7 minutės (su rezultatų pristatymu) 
7 minutės (su rezultatų pristatymu) 
  
33 minutės 

 
Visuomet laikas priklausys nuo mokinių amžiaus, klasės dydžio, jos stiprumo ir tradicinės pamokos 

trukmės. 

3.1.6. Tęstinė pamoka 

Idealiu variantu kiekviena mąstymo pamoka turėtų tęsinį. 

Kartais įmanoma išnaudoti dvi laisvas pamokas per vieną savaitę. Tuo atveju pagrindinė pamoka 

išdėstoma per pirmą užsiėmimą, bet viena iš praktinių užduočių praleidžiama. Antrojo užsiėmimo 

metu pateikiama trumpa santrauka, ką klasė veikė per pirmąjį užsiėmimą ir tada mokiniai 

suskirstomi grupėmis darbui su projektu. 

Tęstinėje pamokoje mokiniai  gali dirbti grupėmis arba individualiai rašydami esė/rašinį.  

Priklausomai nuo projekto gali būti pateiktos viena, dvi užduotys. Dirbant grupėmis mokytojas 

vaikščioja po klasę nuo vienos grupės prie kitos ir gali įsiterpti į grupės diskusiją. Tuo tarpu mokinių 
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rašiniai gali būti surinkti užsisėmimo pabaigoje ir būtinai reikėtų juos pakomentuoti. Komentarai 

žinoma turėtų būti labiau susiję su minčių turiniu, negu kad rašymo stiliumi. Kiekvienos pamokos 

pabaigoje turi būti skiriama laiko diskusijai apie pasiektą rezultatą ir nesvarbu ar darbas vyko 

grupėse ar individualiai. Šioje diskusijoje mokytojas turėtų pabandyti išryškinti procesą, kadangi 

dažnai procesas sėkmingai pasislepia turinyje.  

Galima vieną pamoką suorganizuoti simuliacinį žaidimą, kur mokiniams tektų pritaikyti mąstymo 

įrankį, kurį neseniai mokėsi.  

Labai plačios galimybės pratęsti minties įrankių taikymą projektiniame darbe, kuris gali būti 

rengiamas bet kurio kito dalyko rėmuose. 

Reikia prisiminti, kad nuoseklus ir pakartotinas įrankių taikymas leidžia pasiekti mąstymo lavinimo 

rezultatus.  

 

3.2. CoRT 1 pamokų turinio apžvalga 

3.2.1. PMI: DARBAS SU IDĖJOMIS 

PMI yra pateikiama kaip pirmoji ir pagrindinė pamoka, siekiant kad šio įrankio procesas galėtų būti 

panaudotas tolimesnėse kurso pamokose. Šis minties veiksmas įtraukia į pliusų (P), minusų ( M) ir 

įdomių galimybių (I) bet kokiai idėjai paieškas. Dažnai pateikta nauja idėja mums patinka arba 

nepatinka, mes jai pritariame arba ją atmetame ir tai yra natūrali reakcija. Nėra įprasta ieškoti 

neigiamų aspektų idėjoje, kuri mums patinka, kaip ir neįprasta ieškoti teigiamų aspektų idėjoje, 

kuri mums nepatinka. Taip pat yra neįprasta bandyti įžvelgti idėjos aspektus, kurie nėra nei 

teigiami, nei neigiami, bet paprasčiausiai labai įdomūs. Tolimesnėse kurso ar netgi bet kurio dalyko 

pamokose mokytojas gali paprašyti klasės arba tam tikro mokinio panaudoti PMI įrankį pateiktai 

idėjai. Jeigu kam nors pateikta idėja nepatinka, jis arba ji gali būti paprašyti panaudoti PMI būtent 

tai idėjai. 

PMI kaip apgalvotas minties veiksmas tampa priemone mokiniams išvengti natūralios emocinės 

reakcijos į idėją. Jo objektas iš emocinės reakcijos pasikeičia į formalų minties veiksmo atlikimą. 

Naudojant PMI įrankį nėra siekiama sutrukdyti priimti sprendimą ar įsipareigoti, bet užtikrinti kad 

tai įvyktų po to kai buvo atsižvelgta į abi puses ir ne prieš tai. 

Paprastai tariant PMI minties veiksmas praplečia žvilgsnį į situaciją, be jo mūsų emocinė reakciją 

susiaurintų šį mūsų žvilgsnį.  

3.2.2. CAF: ĮVERTINK VISUS VEIKSNIUS 

CAF reiškia ‘Įvertink visus faktorius’. Šis minties veiksmas yra ypač susijęs su spendimo priėmimu, 

planavimu, veikimu, vertinimu ir išvadų siekimu. Kiekvienas natūraliai galvoja, kad jis arba ji visada 

įvertina visus faktorius, bet dažnai dėmesys yra apribojamas tik akivaizdžiausiais. Panaudojant CAF 
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įrankį mintys nuo faktorių svarbos nukreipiamos į tiesiog visų galimų faktorių paiešką. O faktorių 

svarba gali būti nustatyta jau po to kai jie visi surinkti, o ne prieš tai. 

Ši pamoka pabrėžia faktorius, kurie buvo neįvertinti priimant sprendimą ar planuojant. Pavyzdžiui, 

tolimesnėje ar kito mokomojo dalyko pamokoje mokinys prieina išvados įvertinęs tik keletą 

susijusių faktorių, galima paprašyti, kad jis atliktų CAF situacijai, prieš pasakant, kad jis 

neįvertino/nepastebėjo tam tikrų faktorių, situaciją įvertino aplaidžiai. 

CAF skiriasi nuo PMI, nes PMI yra reakcija į idėją, kai tuo tarpu CAF yra situacijos ištyrimas prieš 

prieinant tam tikrą idėją. Šie du įrankiai kartais iš dalies sutampa/persidengia , nes kai kurie 

faktoriai akivaizdžiai turi teigiamą arba neigiamą aspektą. CAF tikslas yra nustatyti kiek įmanoma 

visus faktorius, negu kad žvelgti į juos kaip į palankius ir nepalankius.  

Sunku dėstyti šią pamoką, nes nėra lengva bandyti nustatyti visus faktorius. Tačiau visada turi būti 

pabrėžiama tai į ką dar nebuvo atsižvelgta. Pavyzdžiui, kiekviena grupė bando surasti faktorius, 

kurių kitos grupės dar nenustatė. 

3.2.3. TAISYKLĖS 

Pagrindinis šios pamokos tikslas yra suteikti galimybę praktiškai panaudoti pirmąsias dvi pamokas: 

PMI ir CAF. Taisyklės pateikia aiškią ir tiksliai apibrėžtą mąstymo situaciją. Egzistuojanti arba 

pasiūlyta taisyklė yra puiki galimybė praktiškai panaudoti PMI. Įtraukti faktoriai formuluojant 

taisyklę yra puiki galimybė praktiškai panaudoti CAF. 

Nors pagrindinis pamokos tikslas yra suteikti praktikos galimybę, reikia atkreipti dėmesį į pačias 

taisykles kaip į mąstymo situacijos dalį. Paprastai apie ką nors mąstant yra tam tikros taisyklės, 

kuriomis reikia vadovautis ir kurios negali būti pažeistos tarp nustatytų faktorių. Kita taisyklių 

įrankio pristatymo čia priežastis yra paneigti nuomonę, kad mąstymo pamokose taisyklių nėra. 

Tikrai nėra siekiama, kad ši pamoka virstų diskusija apie taisykles moraliniu ar filosofiniu aspektais. 

Mokytojas turėtų švelniai nukreipti dėmesį į mąstymą įtrauktą į taisyklių situaciją:  taisyklių 

sudarymą ir atsižvelgimą į jau egzistuojančias. 

3.2.4. C & S: PASEKMĖS 

C & S reiškia ‚padarinius ir pesekmes‘. Kai CAF atliekamas prieš priimant sprendimą tarp nustatytų 

faktorių gali būti įvardintos vėliau priimto sprendimo pasekmės. Tai labai priklauso nuo kiekvieno 

žmogaus, todėl minties veiksmas susijęs su žvilgsniu į priekį pasekmių nustatymui yra atskiras 

veiksmas vietoj to, kad būtų sudedamoji CAF dalis. Šiuo atveju nekyla abejonių ar pasekmės buvo 

ar nebuvo įtrauktos panaudojant CAF įrankį. Bet kuriuo atveju CAF yra labiau susijęs su esamais 

faktoriais, kurių pagrindu bus priimtas sprendimas, tuo tarpu C & S susijęs su tuo kas gali atsitikti 

kai sprendimas jau priimtas. 

C & S siejamas su tam tikra veikla. Arba veikla, kurios ketina imtis pats žmogus arba veikla, kurios 

imasi kiti žmonės. Todėl norima praplėsti vaizdą į tiesioginį tos veiklos poveikį. Tam tikras žengtas 

žingsnis gali būti matomas kaip teisingas, jei jo iš karto matome teigiamą jo poveikį. Tačiau 
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pažvelgus į ilgalaikes pasekmes, priimtas sprendimas gali būti visiškai nevertingas. Atvirkščiai, 

žingsnis, turintis ilgalaikes teigiamas pasekmes gali neatrodyti toks patrauklus iš pat pradžių. 

C & S yra suskirstytas į iš karto matomas, trumpalaikes (1-5 metai), vidutinio ilgumo  (5-25 metai) ir 

ilgalaikes (daugiau nei 25 metai) pasekmes. Tai naudinga prisiminti, nes yra tendencija galvoti tik 

tam tikruose laiko rėmuose, kurie gali kisti priklausomai nuo žmogaus. 

Jeigu CAF yra galvojimas apie dabartinę situaciją, tai C & S yra mąstymas į priekį. Aišku, pasekmės 

gali tapti PMI dalimi, bet svarbiausias dalykas apie sąmoningą C & S yra, kad dėmesys yra 

koncentruojamas tiesiai į ateitį. 

3.2.5. AGO: TIKSLAI 

AGO Siekiai-Tikslai-Uždaviniai. Pamokoje nėra stengiamasi atskirti šias sąvokas. Kai kuriose 

situacijose yra tinkamiau kalbėti apie siekius, kitomis aplinkybėmis apie tikslus, dar kitu atveju apie 

uždavinius. Pagrindinė pamokos mintis yra pristatyti ir pabrėžti siekių/tikslų/uždavinių idėją. 

Šio tikslo supratimas išplečia situacijos suvokimą. Lengva yra žvelgti į situaciją klausiant savęs kodėl 

taip atsitiko: tai yra ’nes’ aspektas. Daug sunkiau žvelgti į ją klausiant savęs dėl ko taip atsitiko: tai 

yra ’dėl to, kad’ aspektas. Gebėjimas nustatyti uždavinius padeda mokinių mąstymui tokiose 

srityse kaip sprendimų priėmimas, planavimas ir veikla. O gebėjimas pamatyti kitų žmonių siekius 

padeda mokiniams suprasti jų mąstymą ir veiksmus. 

Be tikslo visi veiksmai yra arba reakcijos į situaciją, arba tiesiog įprotis, arba mėgdžiojimas. Pamoka 

siekiama nukreipti dėmesį tiesiai į tikslą atskiriant jį nuo veiksmo.  

3.2.6. PLANAVIMAS 

Planavimas – įrankis skirtas praktiškai naudoti C & S ir AGO. Jis taip pat suteikia galimybę praktiškai 

naudoti PMI ir CAF. Šie įrankiai nėra vieninteliai įtraukiami į planavimą, tačiau jie yra vieni iš 

svarbesnių. Pats planavimas taip pat yra neabejotina mąstymo situacija reikalaujanti tam tikros 

praktikos. 

Kaip ir taisyklių pamokoje, yra pabrėžiama ne tai kaip sukurti planą, bet minties veiksmo 

įtraukimas. Nėra pateikiama jokia formulė kaip sukurti planą. Kadangi pasekmės, tikslai ir faktoriai 

yra tokie svarbūs planuojant, dėmesys šiems aspektams pagerina gebėjimą planuoti. 

Nors šia pamoka nesiekiama diskutuoti apie patį planavimą, tačiau turi būti skirta pakankamai 

dėmesio (ypač diskusijos procese ir principų skiltyje) mokinimas, kad jie formuotų savo supratimą 

apie tai ką įtraukia planavimas ir kodėl jis toks svarbus. 

3.2.7. FIP: PRIORITETAI 

FIP - Svarbiausi prioritetai. Daugelyje prieš tai aprašytų pamokų pastangos nukreipiamos surinkti 

kiek įmanoma daugiau idėjų: kiek įmanoma platesnis PMI, kiek įmanoma daugiau susijusių faktorių 

CAF, kiek įmanoma visapusiškesnis C & S, visi įvairūs tikslai. Tai reiškia, kad mokiniai įgauna įproti 

žvelgti kaip galima toliau. Tai darant skirtumas tarp to kas tikrai svarbu ir to kas yra kita galima 

idėja gali pasimesti. FIP pamokos tikslas atkurti pusiausvyrą. FIP pamoka nukreipia dėmesį į tai kas 
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svarbu ir į ką turėtų būti atsižvelgta pirmiausiai. Naudinga surinkti kiek įmanoma daugiau idėjų, 

žinant kad tam tikru momentu turėsi išsirinkti pačias svarbiausias. Esminis dalykas yra tas, kad 

jeigu bandysi pasirinkti svarbiausius dalykus pačioje pradžioje, pamatysi tik mažą viso paveikslo 

dalį. Bet jeigu bandysi pamatyti kiek įmanoma didesnį paveikslą, tada tavo galimas svarbos 

vertinimas bus labiau pagrįstas. Štai kodėl FIP pamoka pateikiama po PMI, CAF, C & S ir kt.  

Kaip ir PMI FIP minties veiksmas gali būti naudojamas tolimesnėse ar kitų dalykų pamokose, kai yra 

reikalingas svarbumo vertinimas. Jeigu mokinys pateikia idėją, kuri yra tinkama kaip idėja, bet nėra 

tokia reikšminga, galima jo paprašyti situacijai atlikti FIP. 

Atlikdami FIP mes nusprendžiame apie savo prioritetus ir čia nėra vieno teisingo atsakymo. Ką 

vienas žmogus tiki esant svarbiausia, kitas gali įvertinti kaip gana nereikšmingą prioritetą. Pamoka 

skirta tiesiogiai sukoncentruoti dėmesį į vertinimo svarbą. Kai jau sugebi atlikti FIP, gali laisvai 

generuoti tiek idėjų kiek tau patinka. Jeigu nesugebi atlikti FIP, tada gali nustatyti idėjas kurios turi 

akivaizdžią svarbą tik iš pirmo žvilgsnio – o ateityje gali nesugebėti įžvelgti visų kitų idėjų.  

3.2.8. APC: ALTERNATYVOS 

APC Alternatyvos, Galimybės, Pasirinkimai. Kiekvienoje situacijoje žmogus turi akivaizdžią savo 

veiksmų pasirinkimo laisvę. Į šias situacijas įtrauktas mąstymas yra nukreiptas į krypties 

pasirinkimą. Mažai žmonių savo mąstymą nukreipia suprasti ar tai vieninteliai galimi pasirinkimai. 

APC minties veiksmas (kaip ir visi kiti) stengiasi tiesiogiai nukreipti dėmesį į alternatyvų, galimybių, 

pasirinkimų paieškas po to kai akivaizdūs jau įvertinti. 

Ši sąmoninga alternatyvų paieška naudojama ne tik veiksmui, bet ir paaiškinimui. Kai matome 

akivaizdų paaiškinimą labai neįprasta pažvelgti „už jo“ ir paieškoti kitų galimų paaiškinimų. Štai 

kodėl naudinga turėti priemonę, kuri gali įveikti natūralius polinkius. 

APC priemonė yra emocinės reakcijos priešnuodis. Tuomet kai mokinys į kažką žvelgia kritiškai 

galite jo paprašyti atlikti APC. Jeigu jis gali tai padaryti, tada rezultatas yra tas, kad jis pakeis savo 

požiūrį arba užsispyręs laikysis savo, bet ne todėl, kad negali pamatyti kito, bet todėl, kad jis tam 

teikia pirmenybę. Kaip ir kiti mąstymo įrankiai APC gali būti naudojamas ir kitose pamokose. 

Kaip CAF pamokoje dėmesys sutelkiamas į tai į ką nebuvo atsižvelgta, kitaip tariant grupės bando ir 

randa įvairias alternatyvas ir galimybes tai pačiai situacijai, parodyti, kad netgi tada kai esi įsitikinęs 

kad nebegali būti kitų galimybių, jų vis tik gali atsirasti jei sąmoningai pasistengsi jų paieškoti. Kaip 

ir su CAF pamoka yra labai lengva manyti, kad žmogus natūraliai peržvelgia visas galimas 

alternatyvas – bet tai netiesa. Pažvelgti už akivaizdžių ir patenkinamų galimybių žmogui reikia 

tokios priemonės kaip APC. 

3.2.9. SPRENDIMAI 

Ši pamoka ypatingai suteikia galimybę sujungti dvi paskutines pamokas (FIP ir APC) ir taip pat kitą 

pamoką bendruoju būdu. Pavyzdžiui, CAF, C&S ir AGO yra aiškiai įsitraukę priimant sprendimą. 

Sprendimas kartais gali atrodyti kaip šuolis į nežinomybę, galimybių nustatymas ir pasirinkimas 

tarp jų, remiantis susijusiais faktoriais ir galimomis pasekmėmis. Įvairūs pirmųjų pamokų aspektai 
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padeda pagerinti situacijos suvokimą taip, kad arba sprendimas atsiranda pats savaime arba bent 

jau priimti sprendimą yra lengviau, nes nustatyta daugiau alternatyvų ir geriau apibrėžtos 

pasekmės. Čia ypač svarbus FIP procesas. Pavyzdžiui, AGO gali išryškinti sprendimo priėmimo tikslų 

įvairovę, tada sąmoningas FIP išrenka svarbiausią. Tada gali būti atliktas C&S pasiūlytam 

sprendimui ir galbūt PMI taip pat. Ši pamoka gali būti panaudota parodyti skirtingų mąstymo 

aspektų sąveiką. 

Sprendimų priėmimas pati savaime plati tema ir šia pamoka nėra siekiama tiesiogiai mokyti 

sprendimų priėmimo proceso. Šia pamoka siekiama parodyti į ką reikia atsižvelgti prieš priimant 

sprendimą ir kaip gali būti taikomi kitose pamokose išvystyti mastymo įgūdžiai. 

Kaip ir su prieš tai buvusiomis pamokomis, nėra stengiamasi įpiršti kažkokių vertybių ar taisyklių 

sprendimų priėmimo procese. Tikslas yra praplėsti požiūrį, kad reaguodami į situaciją mokiniai 

turėtų platesnį jos paveikslą. 

3.2.10. OPV: POŽIŪRIS 

OPV Kitų žmonių požiūris. Pirmosiose devyniose pamokose situacijos ir suvokimo išplėtimas visada 

buvo mąstytojo perspektyva. Bet daug mąstymo situacijų taip pat įtraukia ir kitus žmones. Kitų 

žmonių požiūris yra taip pat svarbus platesniam situacijos pamatymui, o tai yra pagrindinė šių 

dešimties pamokų tema. Juk kitas žmogus gali turėti skirtingus tikslus, skirtingus prioritetus, 

skirtingas alternatyvas ir kt. Tiesą sakant, kai kitas žmogus atlieka PMI, CAF, C&S AGO, FIP ar APC 

jis gali pateikti kitas mintis, nes jis yra kitoje pozicijoje. Gebėjimas pažvelgti į kito žmogaus požiūrį 

ir jį suprasti yra labai svarbi mąstymo proceso dalis, todėl visada reikia sąmoningai siekti pamatyti 

kito žmogaus požiūrį. Šis sąmoningas siekis yra įgyvendinamas su OPV įrankiu. Jis gali būti taikomas 

pamatyti kito žmogaus požiūrį arba bendrai kitų žmonių požiūrį. 

Kaip ir prieš tai pristatyti minties veiksmai OPV kaip įrankis gali būti panaudotas įvairiose srityse. Jis 

gali būti panaudotas kaip vienas arba kartu su kitais įrankiais: ‘Atlikite OPV-AGO’. Kai mokinys 

sugeba atsitraukti nuo savo požiūrio, jis ne tik atkreips dėmesį į kitus žmones, bet prieis prie naujo 

ir naudingo požiūrio į situaciją. OPV yra savanaudiškumo priešnuodis. Vietoj įprasto neaiškaus 

rūpinimosi kitais jausmo atsiranda sąmoningas pažvelgimas į kitų žmonių požiūrį. 

Mokant reikėtų pabrėžti kaip toje pačioje situacijoje kito žmogaus požiūris gali būti visiškai 

skirtingas. Čia svarbiausia galimas skirtumas, pats skirtumas tarp požiūrių. Jeigu manoma, kad bet 

kuri supratinga asmenybė turėtų turėti tokį patį požiūrį į situaciją, nebus galimos jokios pastangos 

pamatyti kitų požiūrį. 

3.3. CoRT 1 pamokų vedimo gairės 
Toliau pristatome mokytojo pamokos gaires kiekvienai CoRT pamokai. Mokytojas turėtų 

perskaityti šias gaires prieš pamoką ir pasižymėti tai ką jis naudos pamokos metu. Pamokos metu 

mokytojas privalo naudotis pamokos gairėmis kartu su mokinio kortos kopija. 
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3.3.1. PMI pamokos gairės 

PMI yra plataus požiūrio sujungimas į sąmoningai naudojamą įrankį. Vietoj to, kad paprasčiausiai 

nuspręstum ar tau patinka ar ne pateikta idėja, tu pasistengi atrasti teigiamas jos puses (P = 

pliusai), neigiamas puses (M = minusai) ir įdomius aspektus (Į = įdomu). Įdomūs aspektai yra tie, 

kurie nėra nei geri nei blogi, bet verti dėmesio. PMI yra idėjų, patarimų ir pasiūlymų nagrinėjimo 

būdas. Kai tik mokiniai turėjo praktikos su PMI, mokytojas gali mokinių paprašyti atlikti PMI ir 

kitose pamokose. 

Mokinio kortoje pateikiamas PMI panaudojimo pavyzdys: Iš autobuso turėtų būti išimtos visos 

sėdynės. 

Kitas pavyzdys: Stikliniai langai turėtų būti pakeisti permatomais plastmasės langais. 

P: Jie taip greitai nesudužtų. 

 Jie nebūtų tokie pavojingi jeigu sudužtų. 

 

M: Plastmasiniai langai būtų brangesni už stiklo langus. 

 Plastmasė labai greitai susiraižytų. 

 

I: Galbūt langai galėtų būti įvairiausių spalvų, jeigu jie būtų plastmasiniai. 

 Galbūt mes priimam stiklą kaip geriausią variantą dėl to, kad esame prie jo pripratę. 

 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas kaip 

įprasta vyksta grupėse. 

1. Pirmajai užduočiai kiekviena grupė atlieka visą PMI per 3-5 minutes. Tada viena iš grupių 

yra paskiriama pristatyti idėjos teigiamas puses (P = pliusai), o mokiniai iš kitų grupių gali 

papildyti pristatymą savo mintimis. Kita grupė pristato idėjos neigiamas puses (M = 

minusai) ir trečia grupė pristato įdomius idėjos aspektus (Į = įdomu). 

 

Pasiūlymai: 

P: Geltonos mašinos būtų lengviau pastebimos naktį ar rūke, dėl to būtų mažiau avarijų.  

 Mašiną iš parodų salės galėtumėte įsigyti iš karto, nes nereikėtų laukti norimos spalvos. 

 Mašinos būtų labiau traktuojamos kaip transporto priemonė, o ne statuso simbolis. 

 

M: Būtų nuobodu. 

 Dažų gamintojai ir reklamuotojai išgyventų krizės laikotarpį. 

 Policijai būtų sunku persekioti ir susekti pavogtas mašinas. 
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I: Ar su geltonos spalvos mašinomis turėtų važinėti tik tie kurie turi savo mašinas, ar ir visi 

kiti? 

Ar žmonės skirtingai vairuoja skirtingų spalvų mašinas? 

 

2. Antroje užduotyje grupės vėl atlieka visą PMI, tačiau šį kartą tikslas yra atspėti kokius 2 

teigiamus, 2 neigiamus ir 2 įdomius aspektus apie idėją turi mokytojas. Skiriamos 3-5 

minutės po kurių kiekviena grupė pateikia po vieną pasiūlymą P, M ar I aspektams. Kai 

grupė atspėja vieną iš žemiau pateiktų aspektų, mokytojas tai pasižymi. Kai pasiūlymai iš 

grupių baigiasi, mokytojas pateikia tuos aspektus kurie nebuvo įvardinti. 

 

Aspektai 

 

P: Aiškiai pamatytum kas yra blogos nuotaikos. 

 Žmonės stengtųsi būti kuo geresnės nuotaikos žinodami, kad jų nuotaika parodoma. 

 

M: Žmonės gali būti nesąžiningi identifikuodami savo nuotaiką. 

 Nebūtų stengiamasi pralinksminti blogos nuotaikos žmonių, o kaip tik stengiamasi jų 

išvengti. 

 

I: Kai kurių žmonių nuotaiką gali atspėti iš jų veido išraiškos tik juos pamatęs. 

 Ar žmonės yra linkę slėpti ar parodyti savo emocijas? 

 

3. Trečioje praktikos užduotyje mokytojas nurodo atlikti arba P, arba M, arba I. Duodamos 3 

minutės. Tuomet viena iš grupių yra paskiriama pristatyti P aspektus, kita M aspektus, 

trečioji I aspektus. Kiekvienu atveju kitų grupių nariai gali papildyti pristatymą savo 

mintimis. 

 

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Kada PMI yra 

naudingiausias? Ar žmogus visada ieško teigiamų ir neigiamų idėjos aspektų? Ar PMI yra laiko 

švaistymas? Ar lengva atlikti PMI? Ši diskusija tęsiasi apie 5 minutes ir toliau tęsiama su kita 

pamokos dalimi. 

 

PRINCIPAI 

 

Grupės peržvelgia principų sąrašą mokinio kortoje.  

Mokytojas paprašo pasirinkti jų manymu svarbiausią principą. 

Papildomai galima paprašyti kritiškai pažvelgti į kažkurį principą arba sukurti savąjį. 
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PROJEKTAS 

 

Vieno užsiėmimo metu šiai daliai nebus laiko. Projektinės užduotys gali būti panaudotos kaip esė 

temos arba jeigu įprasta pateiktos mokinimas jas atlikti laisvu nuo pamokų metu. Ilgesnių pamokų 

metu mokiniai gali pasirinkti projektinę užduotį pagal save arba ji gali būti mokytojo parinkta, kaip 

aprašoma bendrosiose pamokos gairėse. 

 

3.3.2. CAF pamokos gairės 

CAF (Įvertink visus veiksnius) apima procesą, kurio metu bandoma įžvelgti visus su situacija 

susijusius faktorius. PMI rūpinosi įvertinimu, o CAF paprasčiausiai pamini faktorius, kad nei vienas 

nebūtų pamirštas. Žinoma sunku surinkti visus faktorius, todėl mokomojoje situacijoje sąrašas gali 

būti apribotas dešimčia svarbiausių faktorių (ar bet kuris kitas skaičius), arba pamoką galima 

išdėstyti atkreipiant dėmesį į faktorius veikiančius asmenį, faktorius veikiančius aplink esančius 

žmones, faktorius veikiančius visuomenę. Tai suteikia aiškesnę pamokos struktūrą. 

Šia pamoka siekiama užtikrinti, kad svarbūs faktoriai nebūtų užmiršti. Atlikdami CAF mokiniai 

bando užtikrinti, kad visi svarbūs faktoriai būtų surašyti. Žvelgdami į vienas kito mąstymą mokiniai 

bando pastebėti, kurie faktoriai nebuvo įtraukti į sąrašą. CAF procesas gali būti pritaikytas tiek 

asmeniniam, tiek kitų mąstymui: ‘Apie kokius faktorius aš nepagalvojau?’ 

CAF pavyzdys apie tai kas atsitiko Londone kai eismo planuotojai neatliko CAF ir praleido vieną 

labai svarbų faktorių, pateikiamas mokinio kortoje 

Kitas pavyzdys: Jauna pora važiuoja nusipirkti baldų. Jie pamato labai didelę, seną sofą kurią iš 

karto nusiperka. Kai jie susitaria dėl jos atvežimo, jie supranta, kad sofa netilps nei pro namo duris 

nei per langą. 

(Pastaba: logiškai gali būti prieštaraujama, kad CAF turi būti prieš PMI, kadangi CAF įtraukia PMI, 

kaip ir C&S, OPV, ir kt. Bet PMI yra lengvesnė pamoka todėl ji ir yra pirmoji). 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Grupėms skiriamos 3 minutės surašyti faktorius, kurių vyras pirkdamas mašiną 

neapgalvojo. Laikui pasibaigus mokytojas paprašo vienos iš grupių pristatyti savo darbo 

rezultatus, kitos grupės tuomet gali papildyti. 

 

Pasiūlymai: 

 

Jo žmonai ši mašina gali visai nepatikti. 
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Nors jis gali leisti sau nusipirkti mašiną, jis gali turėti sunkumų ją išlaikyti jeigu ji naudos 

daug benzino. 

Mašina gali netilpti į jo garažą (jei jis jį turi). 

 

2. Antroje užduotyje grupės turi atsižvelgti į visus faktorius renkantis karjerą. Grupėms 

skiriamos 5-7 minutės. Laikui pasibaigus mokytojas paprašo vienos iš grupių pristatyti savo 

darbo rezultatus, kitos grupės ir mokiniai tuomet gali papildyti. Jeigu įmanoma ir jeigu lieka 

laiko visi faktoriai gali būti surašyti ant lentos, kad kiekviena grupė galėtų pasirinkti po 

keturis svarbiausius.  

 

3. Trečioji praktikos užduotis yra labai greita. Mokytojas duoda startą ir per dvi minutes 

grupės turi surašyti kiek įmanoma daugiau faktorių. Darbo rezultatus pristato grupė turinti 

ilgiausią sąrašą, o kiti gali papildyti. Tai lenktynės surašyti daugiausiai faktorių per 

trumpiausią laiką.  

 

Pasiūlymai 

 

Ar gali žmogus būti tikras, kad pusryčių piliulėje bus visi reikalingi maisto ingredientai, ir 

netgi tie apie kuriuos mes nežinome? 

Kas atsitiks su ūkininkais, maisto gamintojais ir parduotuvėmis? 

Nebereikėtų plauti indų. 

Galėtum pusryčiauti eidamas į darbą. 

Pusryčiai nebebūtų malonūs, o žmonės ieško malonumo. 

Ar žmonių skrandžiai susitrauktų? 

Jeigu piliulė bus naudinga pusryčiams ar nepradės žmonės jos naudoti kiekvieno valgio 

metu. Ar tai bus saugu? 

 

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Ar lengva pamiršti 

svarbius faktorius? Kada svarbiausia atsižvelgti į visus faktorius? Kas skiria PMI ir CAF? Kas atsitinka 

kai kiti žmonės neįvertina tam tikrų faktorių? Ar reikia atsižvelgti į visus faktorius ar tik į pačius 

svarbiausius? 

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 

 

3.3.3. Pamokos TAISYKLĖS gairės 
Šia pamoka nėra siekiama filosofiškai pažvelgti į taisykles, bet panaudoti taisykles kaip kažką apie ką galima 

pagalvoti. Pamoka suteikia galimybę praktiškai pritaikyti pirmosiose pamokose išmoktus PMI ir CAF minties 
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veiksmus. Jeigu pamoka paremta mąstymu apie taisykles, dalis diskusijos gali būti koncentruota į pačias 

taisykles ypač diskusijoje apie procesą. 

Glaustas taisyklių aprašymas pateikiamas mokinio kortoje. 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po kitos. 

Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta grupėse . 

1. Grupėms skiriama 5 minutės pabandyti sukurti 4 taisykles savo tėvams.  

Atlikus užduotį, mokytojas paprašo, kad kiekviena grupė paeiliui pasakytų po vieną taisyklę. 

Procesas tęsiamas tol kol visos taisyklės išsakytos.  

 

Pasiūlymai: 

 

Tėvai turi daugiau klausyti. 

Tėvai turi pabandyti pamatyti dalykus iš jaunuolio/ės pozicijos. 

Tėvai neturėtų ginčytis vaikams matant. 

Tėvai turėtų leisti kai kuriuos sprendimus priimti patiems vaikams. 

Laikas nuo laiko tėvai turėtų pasakyti vaikams ko jie apie juos nemėgsta. 

 

2. Iš pateikto taisyklių sąrašo parenkama viena taisyklė ir grupių paprašom atlikti PMI. Tam skiriamos 3 

minutės. Atlikus užduotį viena iš grupių yra paskiriama pristatyti savo darbo rezultatus, kitos grupės 

gali papildyti.  

 

3. Pateikę šią užduotį pabrėžkite skirtumą tarp PMI ir CAF. Mokytojas paprašo grupių parengti CAF 

sąrašą, bet nenurodyti ar tai gera ar bloga idėja. Darbui duodamos 3 minutės. Grupė su ilgiausiu 

CAF sąrašu pristato jį, kitos grupės papildo. Sąrašas gali būti užrašytas ant lentos. 

 

Pasiūlymai 

 

Visų eismo ženklų pakeitimas. 

Iš naujo mokyti vaikus, vyresnio amžiaus žmones ir visus kitus. 

Padidės avarijų galimybė pamiršus kuria puse reikia važiuoti. 

Pokyčiai mašinų gamyboje. 

Galbūt padidės užsienio mašinų pardavimai. 

Turėtų būti išmontuotos autobusų stotelės. 

 

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Kurios taisyklės yra geros, o 

kurios blogos? Kas kuria taisykles? Kam reikalingos taisyklės? Kada taisyklės naudingos? 

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 
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3.3.4. C & S pamokos gairės 
 

C & S (padariniai ir pasekmės) apima procesą, kurio metu bandoma pažvelgti į priekį ir pamatyti 

galimas veiksmų, plano, sprendimo, taisyklių, išradimų ir kt. pasekmes. Kai kuriems žmonėms 

mąstymas į priekį visada gali būti dalis CAF, tačiau verta šį procesą pabrėžti ir tiesiogiai, kadangi 

pasekmės neegzistuoja tol kol nesistengiama jų pamatyti, tuo tarpu faktoriai visada matomi 

esamuoju momentu. C & S yra suskirstytos į iš karto matomas, trumpalaikes (1-5 metai), vidutinio 

ilgumo  (5-25 metai) ir ilgalaikes (daugiau nei 25 metai) pasekmes. 

 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Kiekviena grupė turi atlikti C & S  skirtingom laiko skalėm. Pirma grupė surašo iš karto 

matomas pasekmes, antra trumpalaikes, trečia vidutinio ilgumo, ketvirta ilgalaikes. Jeigu 

klasėje yra daugiau nei keturios grupės procesas pakartojamas. Grupėms skiriamos 3 

minutės. Kiekvienai laiko skalei yra paskiriama po vieną grupę darbo rezultatų pristatymui 

ir kaip įprasta kitos grupės gali papildyti. 

 

Pasiūlymai: 

 

Iš karto matomos pasekmės: masinis nedarbingumas ir vargas, priešinimasis idėjai, streikai 

ir kt. 

Trumpalaikės pasekmės: pasikeitimas į paslaugų pramonę ir perkvalifikavimas, pasikeitimai 

pajamų skirstymo metode. 

Vidutinio ilgumo pasekmės: kiekvienam darbui bus reikalingi du žmonės (pamainos), 

hobiai, rankdarbiai, nuobodulys. 

Ilgalaikės pasekmės: žmonės per metus dirbs tik po du mėnesius, kai dabar toks laiko 

tarpas skiriamas atostogoms. 

 

2. Kiekviena grupė pasirenka kurį požiūrį ji tyrinės su C & S: kažkieno, kuris anksti palieka 

mokyklą  požiūrį, mokyklų požiūrį ar visuomenės. Po skirtų 3 minučių pakviečiama po vieną 

kiekvieną požiūrį nagrinėjusią grupę pristatyti rezultatus. Jeigu kuris nors požiūris nebuvo 

pasirinktas galima trumpai apie jį padiskutuoti. 

 

Pasiūlymai: 

 

Vaikai, kuriems nepatinka mokykla ją paliks anksčiau ir greitai užsidirbs daug pinigų. Jeigu 

jiems seksis jie nesigailės, tačiau jei jiems nesiseks jie gali gailėtis taip anksti palikę mokyklą. 

Gali atsirasti tėvų spaudimas kuo anksčiau palikti mokyklą. Mokyklos gali pasipelnyti, 
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kadangi likę mokiniai bus tie, kurie tikrai norės mokytis, o ne tie, kurie yra verčiami eiti į 

mokyklą. Visuomenė tikriausiai kentės dėl to, nes bus didelis skirtumas tarp piliečių 

išsilavinimo. Anksčiau palikusiems mokyklą gali būti sunku pereiti dirbti kitur, jei darbas kurį 

jie dirba taptų nebemadingas, nepaklausus, nebereikalingas. 

 

3. Šiai užduočiai skiriama tik viena minutė. Po jos mokytojas vaikšto po klasę ir renka po vieną 

pasiūlymą iš kiekvienos grupės paeiliui tol kol pasiūlymų nebelieka.  

 

Pasiūlymai: 

 

Teismai ir legalios procedūros taptų paprastesnės, policija galėtų pagauti daug įtariamųjų ir 

kiekvieną jų apklausti, žmonės greitai išmoktų pasakyti dalį tiesos. Galbūt tai nebūtų didelis 

skirtumas, kadangi mašina būtų naudojama tik tuo atveju kai įtartum kad žmogus meluoja. 

Apskirtai tai gali paveikti visus žmones elgtis geriau. 

 

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Ar verta atkreipti 

dėmesį į ilgalaikes pasekmes? Jeigu sunku įžvelgti galimas pasekmes ar verta dėl jų rūpintis? Kada 

naudingiausia pažvelgti į pasekmes? Kas turėtų pažvelgti į pasekmes? 

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 

 

3.3.5. AGO pamokos gairės 

 

AGO (Siekiai, tikslai ir uždaviniai). Visiškai nereikia stengtis parodyti filosofinių šių sąvokų skirtumų, 

kadangi mokinius tai visada painioja. Pamokos tikslas yra atrasti veiksmo tikslą. AGO yra priemonė 

tiesiogiai ir sąmoningai sukoncentruoti mokinius ties veiksmo atlikimo ketinimais. Koks yra veikėjo 

tikslas? Ką jis bando pasiekti? Kokio rezultato jis tikisi? Kokie yra jo uždaviniai? Koks yra jo tikslas? 

Mokytojui pakanka pasakyti, kad tam tikrose situacijoje tinkamiau naudoti žodį siekis, kitose tikslas 

ar uždaviniai. Jeigu mokiniai reikalaus sąvokų atskyrimo, mokytojas gali pateikti tokį atsakymą: 

siekis yra bendra kryptis; tikslas yra galutinė vieta; uždaviniai yra atpažįstami pasiekimai laike. 

Tačiau mokytojams stipriai patariama koncentruotis į bendrą tikslo idėją ir nekalbėti apie 

skirtumus. 

 

Mokinio kortoje pateikiamas pavyzdys su futbolo komandos uždaviniais. 

 

PRAKTIKA 
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Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Užduočiai atlikti skiriamos tik 2 minutės ir tada mokytojas paprašo grupių pateikti galimus 

paaiškinimus. Pateikus keletą paaiškinimų mokytojas turėtų atskirti  ‘DĖL TO’ paaiškinimus 

ir TAM KAD’ paaiškinimus.  

 

Pasiūlymai: 

 

Dėl to, kad mergaitė vogė pinigus. 

Dėl to, kad jis gailėjosi jog supyko ant jos. 

Tam, kad parodytų jog jis ją gali mylėti ir tuo pačiu metu būti supykęs ant jos. 

Tam, kad ji dažniau nueitų į kiną ir nesimaišytų jam po kojom. 

Tam, kad duotų jam kažką išsinešti, kai jis vėl ant jos supyks. 

 

2. Skiriamos 3 minutės. Viena grupė paskiriama pateikti savo darbo rezultatus, o kitos gali 

papildyti. Dėmesys turėtų būti atkreiptas į skirtingų uždavinių suskirstymą į tam tikras 

kategorijas, pavyzdžiui: maloniai praleisti laiką, padėti kitiems, saugojimas, investavimas, 

užsidirbti pinigų nusipirkus naują įrangą, pirkti mokymus. 

 

3. Kiekvienai grupei duodamas vienas iš toliau pateikiamų subjektų atlikti AGO. Jeigu yra 

daugiau nei šešios grupės procesas kartojamas, o jeigu mažiau pasirenkama tiek kiek yra 

grupių. Po 3 minučių grupės viena po kitos (iš kiekvieno tipo AGO) pateikia savo rezultatus, 

kitos grupės gali papildyti ar pakomentuoti.  

 

Pasiūlymai: 

 

 Namų šeimininkė – nupirkti pakankamai maisto neviršijant numatyto biudžeto. 

 Virėjas – surasti tinkamos kokybės ir įvairovės maistą. 

Parduotuvės savininkas – patenkinti savo klientų poreikius ir užsidirbti pakankamai pinigų 

pragyvenimui.  

 Gamintojas – parduoti kiek galima daugiau, ir gauti kuo didesnį pelną. 

 Ūkininkas – gauti teisingą atlygį už savo darbą ir netgi rinką. 

 Vyriausybė – užtikrinti adekvačius maisto tiekėjus ir išlaikyti žemas kainas.  

  

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Ar visada verta 

tiksliai žinoti savo uždavinius? Kada naudingiausia žinoti savo tikslus? Kas atsitinka jei tu neturi 

tikslų? Kiek svarbūs yra kitų žmonių tikslai? 
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PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 

 

3.3.6. Pamokos PLANAVIMAS gairės 

 

Idėja yra panaudoti planavimą kaip mąstymo situaciją, kuri sujungia tikslus (AGO), pasekmes 

(C&S), faktorius (CAF) ir darbas su idėjomis (PMI). Tuo pačiu metu gali būti tyrinėjamos pagrindinės 

planavimo savybės. Planavimas yra paaiškintas kaip mąstymas į priekį sudaryti ateities veiksmų 

planą. 

 

Planavimo pavyzdžiai pateikiami mokinio kortoje. Esant poreikiui, norui kiekvienas iš šių pavyzdžių 

gali būti detalizuojamas plačiau. 

 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Viena grupių dalis pateiktai situacijai atlieka CAF, kita AGO. Skiriamos 3 minutės. Laikui 

pasibaigus viena iš grupių dirbusių su CAF yra paskiriama pateikti savo darbo rezultatus , o 

kita iš grupių dirbusių su AGO. Kitos grupės kaip visada gali papildyti. Rezultatai gali būti 

surašyti ant lentos. 

 

Pasiūlymai: 

 

CAF:  Ar pastatai gali būti patobulinti ar juos reikia remontuoti? 

 Kas atsitiks su žmonėmis gyvenančiais tame rajone? 

 Kas atsitiks uždarbiui – kas už tai mokės? 

 Kitos miesto dalies žlugdymas. 

 Ar galima leisti užsiimti verslu tam tikroje miesto dalyje? 

 Laisvos žemės plotas ir su tuo susiję žmonės. 

 Ar žmonės galės sau leisti mokėti nuomos mokestį naujuose namuose, apsipirkti ir 

kt. 

AGO: Pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas tame rajone. 

 Pagerinti miestą kiekvienam jo gyventojui. 

 Neviršyti planuoto biudžeto arba gauti finansavimą. 

 Visus įtraukti į bendradarbiavimą. 

 

2. Visos grupės bando sukurti planą kaip įveikti susidariusią situaciją. Kad planas nebūtų tik 

ketinimų sąrašas pateikite tokią galimą trijų etapų struktūrą (fazės arba žingsniai). 
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Skiriamos 3 minutės. Kiekviena grupė paeiliui glaustai pristato savo planą. 

 

Pasiūlymai: 

 

1 Etapas: sužinoti ko nori žmonės, sužinoti ar pastatų tobulinimas ar jų perstatymas yra 

reikalingi, apsvarstyti išlaidas ir alternatyvius planus. 

2 Etapas: atvirose erdvėse pastatyti naujus pastatus ir iš lėto perkelti pastatus, kad 

žmonėms nereikėtų išsikraustyti.  

 3 Etapas: visiems persikrausčius sutvarkyti aplinką, kad ji taptų patraukli čia gyvenantiems. 

 

3. Pasirinkite vieną iš pateiktų planų arba sukurkite vieną iš pateiktųjų variantų. Sukurkite 

aiškų pasiūlymą ir liepkite grupėms panaudoti C&S įrankį ir surašyti trumpalaikes ir 

vidutinio ilgumo pasekmes (nuo 1 iki 25 metų). Darbui skiriamos 3 minutės. Laikui 

pasibaigus paskiriama grupė pristatyti savo rezultatus. 

  

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Ar prioritetai yra 

natūralus dalykas ar reikia atskirai pasistengti juos pasirinkti? Ar prioritetai visada akivaizdūs? Kada 

naudingiausia susidėlioti prioritetus? Kaip pasirenkame prioritetus? 

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 

 

3.3.7. FIP pamokos gairės 
 

FIP (Svarbiausi prioritetai) apima svarbiausių idėjų, faktorių, tikslų, pasekmių ir kt. pasirinkimo 

procesą.  Pirmosiose pamokose mokiniai buvo skatinami pateikti kiek galima daugiau idėjų. Aišku, 

kad kai kurios iš šių idėjų yra svarbesnės už kitas. Šios pamokos tikslas nukreipti dėmesį į 

svarbiausių idėjų pasirinkimą ir susikoncentruoti ties reikšmingiausiais prioritetais. Vertė idėjoms 

turėtų būti suteikta tik po to kai sudarytas kuo ilgesnis jų sąrašas ir ne po to, kitaip požiūris yra 

apribotas asmeniškumu ir akivaizdumu.  

 

Prioritetų susijusių su pinigų skolinimu pavyzdys pateikiamas mokinio kortoje.  

 

Kitas pavyzdys. Į kokius prioritetus reikėtų atsižvelgti sprendžiant kur tiesti naują kelią? Kelio 

poreikis ir naudingumas jį nutiesus. Įprastinis žmonių kelias bus suardytas. Alternatyvios vienos 

kelio tiesimui. Išlaidos. 

 

PRAKTIKA 
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Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Iš pateiktų 6 faktorių grupės pasirenka tris svarbiausius. Jie neturėtų būti pateiktis pagal 

svarbą. Savo pasirinkimą grupės viena po kitos gali pristatyti garsiai visai klasei. Arba 

surašyti ant lapo ir paduoti mokytojui, kad jis galėtų palyginti ir ant lentos surašyti 

dažniausiai pasirinktų faktorių sąrašą. Užduočiai skiriamos 3 minutės.  

 

2. Visos grupės bando sukurti planą kaip išspręsti problemą. Po keturių minučių viena iš 

grupių yra paskiriama pristatyti savo darbo rezultatus. Tada galite paklausti ar kitos grupės 

sutinka su pateiktomis idėjomis.  Diskusiją išlaikykite kiek įmanoma glaustesnę.  

 

Pasiūlymai: 

 

Gražinti meškerę žmogui, kuriam ji priklauso. 

Paaiškinti berniukai kodėl vogti yra blogai. 

Pabandyti užtikrinti, kad tai nepasikartotų. 

Labai supykti. 

Nubausti berniuką. 

 

3. Kiekviena grupė atlieka AGO ir FIP po jo. Tam skiriamos 3 minutės. Viena iš grupių 

paskiriama pristatyti visus tikslus, o kita grupė pateikia tris svarbiausius prioritetus. Kitos 

grupės gali pateikti savo nuomonę jei nesutinka su pristatymą pateikusia grupe. 

 

Pasiūlymai: 

 

AGO: gražiai atrodyti, būti unikaliu, sekti mada, susišildyti, išleisti kiek įmanoma mažiau 

pinigų, su kažkuo varžytis. 

 

 FIP: gražiai atrodyti, susišildyti, išleisti kiek įmanoma mažiau pinigų. 

 

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Kas yra sunku 

planuojant? Kada planai yra neišvengiami? Kas yra svarbiausia planuojant? Kokie yra neigiami 

plano turėjimo aspektai? 

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 
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3.3.8. APC pamokos gairės 
 

APC (Alternatyvos, galimybės ir pasirinkimai) apima sąmoningą bandymą rasti alternatyvas. 

Sudarant veiksmų planą arba priimant sprendimus gali pasirodyti, kad yra tik keletas alternatyvų, 

tačiau sąmoninga jų paieška gali pakeisti visą procesą. Žvelgiant į situaciją ir esant patenkinamam 

jos paaiškinimu nėra įprasta ‘eiti toliau‘,  net jeigu yra kitų alternatyvų galimybė, jei tik būtų 

pasistengta jų paieškoti. Mėgstamiausias nebūtinai yra akivaizdžiausias.  

 

Mokinio kortoje pateikiamos alternatyvūs avarijos paaiškinimai. 

 

Kitas pavyzdys. Pakyla maisto kainos. Kokias alternatyvas turi namų šeimininkė? 

APC: Paprašyti vyro daugiau pinigų? Pabandyti uždirbti daugiau pinigų? Pasirinkti pigesnį maistą? 

Mažiau valgyti? Pabandyti surasti parduotuves, kuriose maistas pigesnis? Jeigu turi daržą 

užsiauginti daržovių, vaisių? Sumažinti kitas išlaidas? Protestuoti prieš pakeltas maisto kainas? 

 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Atlikti šiai užduočiai nėra skiriamas tikslus laiko tarpas. Vietoj to grupės arba mokiniai po 

vieną pateikia galimus paaiškinimus tol kol kas nors atspėja žemiau pateiktą pasiūlymą. Kiti 

paaiškinimai taip pat gali būti pateikiami. Jeigu niekas neatspėja, mokytojas gali perskaityti 

pateiktą pasiūlymą. 

 

Pasiūlymai: 

 

Vyras žagsėjo, dėl to jis paprašė stiklinės vandens. 

Mergina žinojo, kad žagsėjimą galima sustabdyti staigiu išgąsčiu, todėl ji suriko ant vyro. 

 

2. Užduočiai skiriamos 3 minutės. Laikui pasibaigus mokytojas paprašo vieną grupę pristatyti 

savo idėjas pirmajai alternatyvai, kitą grupę antrajai, tuomet dar vieną ir taip kol bus 

pakalbėta pie visas alternatyvas. 

 

Pasiūlymai: 

 

Pasakyk jam, jog žinai kad jis yra vagis; pranešk jam; pagrasink pranešti apie jį; nutrauk 

draugystę po to kai pasakysi jam kodėl; nutrauk draugystę su juo be paaiškinimo; pasakyk 

kaip nekenti vagysčių nesakydamas jog žinai, kad jis vogė; paprašyk ko nors kas nėra jo 

draugas su juo pakalbėti; palik jam žinutę it kt.  
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3. Užduočiai skiriamos 5 minutės. Laikui pasibaigus viena iš grupių paskiriama pristatyti savo 

alternatyvas. Kitos grupės tuomet gali papildyti. 

 

Pasiūlymai: 

 

Padidinti pašto ar telefono išlaidas; įdarbinti mažiau žmonių ir turėti sulėtėjusią pristatymo 

paslaugą; įdiegti daugiau automatizacijos; skatinti žmones pasiimti savo laiškus iš centrinio 

pašto biuro; padidinti tam tikrų laiškų siuntimo kainas pavyzdžiui verslo laiškų;  teikti 

daugiau mokamų paslaugų. 

 

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Koks tikslas ieškoti 

daugiau alternatyvų? Kaip nusprendžiate kuri alternatyva geriausia? Kada nustojate ieškoti kitų 

alternatyvų? Kada naudingiausia surasti naujų galimybių? 

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 

 

3.3.9. Pamokos SPRENDIMAI gairės 
 

Ši pamoka apjungia daugelį kitų CoRT 1 pamokų. Priimdamas sprendimus turi atsižvelgti į visus 

faktorius (CAF), aiškiai suvokti savo siekius ir tikslus (AGO), nustatyti prioritetus (FIP), pažvelgti į 

galimas pasekmes (C&S) ir numatyti galimas alternatyvas (APC). Taip pat galima atlikti PMI 

sprendimui, kuris jau priimtas. Visi šie minties veiksmai padeda aiškiai pamatyti sprendimo 

situaciją ir kartais atsitinka taip, kad sprendimas priimamas savaime. Kai sprendimo priėmimo 

situacija tampa aiški žmogus į ją atsako paprasčiausiai remdamasis savo vertybėmis. 

 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Kiekviena grupė surašo galimas alternatyvas (APC). Pasibaigus 3 minutėms viena grupė 

paskiriama pristatyti savo alternatyvų sąrašą, kitos grupės gali papildyti. Tada kiekvienos 

grupės paeiliui paklausiama kokį sprendimą jie priimtų. 

 

Pasiūlymai: pasilikti ten kur jis yra ir šauktis pagalbos; pabandyti prisiartinti ir pažiūrėti kiek 

yra į situaciją įsitraukusių žmonių ir jeigu yra tik vienas žmogus, jį suimti; šauktis pagalbos, o 

jos belaukiant eiti vidun; laukti lauke ir tada sekti pas žmogų ar jų grupę kai jie išeis; surasti 

pabėgimui skirtą mašiną ir ją sugadinti. 
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2. Viena grupė paprašoma surašyti prioritetus (FIP), kita, abiem sprendimam numatyti 

pasekmes (C&S), dar kita grupė surašyti tikslus (AGO) o paskutinioji paieškoti alternatyvų 

(APC). Kiekviena grupė taip pat turi priimti sprendimą. Pasibaigus 3 minutėms paprašoma 

po vieną grupę kiekvienam prieš tai minėtam procesui pristatyti savo darbo rezultatus ir 

visos grupės paprašomos pateikti savo priimtus sprendimus.  

 

Pasiūlymai: 

 

FIP:  Pinigai abiejų, mamos ir jo, gyvenimo išlaidoms. 

 Tikimybė gauti darbą savo gimtajame mieste. 

C&S: Jeigu jis išvyks, jo mama gali prisitaikyti gyventi viena, ypač jei jis siųs jai pinigus. 

  Jeigu jis liks namuose jis gali sužlugti ir išsilieti ant savo mamos. 

 AGO: Jo ir jo mamos laimė. 

  Suteikti šiai laimei aplinkybes. 

  Gauti nuolatinį darbą. 

 APC: Jo mama atvyksta pas jį trumpam, pasižiūrėti kaip jai patiktų nauja vieta. 

  Jis kiekvieną dieną važiuoja iš jos į darbą arba grįžta namo savaitgaliais. 

  Jis užsibrėžia trijų mėnesių laiko tarpą pabandyti rasti darbą savo gyvenamojoje 

vietoje. 

  Jis priima pasiūlymą trims mėnesiams pažiūrėti kaip tai išgyvens jo mama.   

 

3. Užduočiai skiriamos 3 minutės. Pusei klasės grupių yra pasakoma, kad mergina nusprendė 

tekėti už ramaus vaikino, o kitoms grupėms pasakoma, kad mergina nusprendė tekėti už 

kompaniją mėgstančio vaikino. Kiekviena grupė turi pabandyti įsivaizduoti priimto 

sprendimo priežastis. Atlikus užduotį paskiriamos dvi grupės: viena palaikyti vieną 

sprendimą, kita kitą. 

 

Pasiūlymai: 

 

Ramus vaikinas – kompaniją mėgstantys yra tinkami gero laiko praleidimui, bet jie gali 

norėti tiesiog pasilinksminti ir tuomet palikti. 

Namams ir kūdikiui yra daug svarbiau patikimumas. 

Ji išsiaiškino, kad kompaniją mėgstantis vaikinas turėjo kitą draugę. 

 

Kompaniją mėgstanti vaikinas – gyvenimas nėra vertas gyventi jei tau nuobodu, o jei juo 

mėgaujiesi gali jam atiduoti viską. 

Šis vaikinas gali nurimti ir būti patikimu. 

Jos tėvai priešinasi jų santykiam. 

Ji visada gali pabandyti, nors kuriam laikui. 

Gyveni tik vieną kartą. 
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PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Kodėl vienus 

sprendimus priimti lengviau nei kitus? Apie kokius svarbiausius dalykus reikia pagalvoti prieš 

priimant sprendimą? Kaip pasakyti, kad sprendimas, kurį priėmei yra teisingas? Ar geriau pagalvoti 

apie sprendimų priėmimą ar tiesiog juos priimti ir žiūrėti kas atsitiks? 

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 

 

3.3.10. OPV pamokos gairės 

 

OPV („Kitų žmonių požiūris“) apima procesą, kuriuo stengiamasi pažvelgti į kitų žmonių požiūrį, 

kad procesas būtų panaudotas supratingai ir sąmoningai. Pirmosiose devyniose pamokose 

situacijos ir suvokimo išplėtimas visada buvo svarstomas iš mąstytojo perspektyvos. Bet daug 

mąstymo situacijų taip pat įtraukia ir kitus žmones. OPV priemonė leidžia mąstytojui priimti ir 

atsižvelgti į kitų žmonių požiūrį mąstant. Ši priemonė taip pat leidžia atlikti visus minties veiksmus ( 

PMI, CAF, C&S, AGO, FIP ar APC) kitam žmogui, ką jis yra įpratęs atlikti sau. 

Mokinio kortoje pateikiamas skirtingų dėvėtos mašinos pardavėjo ir žmogaus mąstančio pirkti šią 

mašiną požiūrių pavyzdys. 

 

Kitas pavyzdys. Architektas nori pastatyti namą, kuris leistų jam išreikšti savo kūrybingumą ir kuris 

taptų paminklu jam; statybininkas nori pastatyti tokį namą, kaip ir visi kiti kuriuos yra statęs, kad 

galėtų atlikti darbą greitai, be klaidų ir gautų gerą pelną; sutuoktinis nori namo, kuris daug 

nekainuotų; žmona nori namo, kuris būtų pakankamai didelis sužavėti jos draugus; planuotojas 

nori tokio namo, kuris derintųsi kaimynystėje.  

 

PRAKTIKA 

Praktikos užduotys pateiktos mokinio kortoje. Paprastai 1,2 ir 3 užduotys yra pateikiamos viena po 

kitos. Bet mokytojas gali pasirinki pirmuosius pakeisti 4 ir 5 užduotimis. Mokinių darbas vyksta 

grupėse . 

1. Kiekviena grupė panaudoja OPV minties veiksmą abiems požiūriams per 3 minutes. Laikui 

pasibaigus viena grupė paskiriama pristatyti tėvo požiūrį, o kita grupė dukters. Kitos grupės 

kaip visada gali papildyti pristatymą savo mintimis. 

 

Pasiūlymai: 
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Duktė – ji tik nori tai pabandyti, visi jos draugai rūko ir ji nenori pasirodyti prastesnė, ji nori 

pati priimti sprendimus, ji pradėtų rūkyti anksčiau ar vėliau, kai tik galėtų, ji tame nemato 

nieko blogo. 

Tėvas – tai kenkia jos sveikatai, tai pinigų švaistymas, ji smirdės, tai rodo, kad jis negali 

deramai ja pasirūpinti, ji per jauna galvoti apie save kaip apie suaugusią. 

 

2. Kiekvienai kategorijai paskiriame po grupę (ar daugiau nei grupė jei reikia). Užduočiai 

skiriamos 3 minutės. Tuomet grupė paskiriama pristatyti darbo rezultatus.  

 

Pasiūlymai: 

 

Išradėjas – džiaugsmas išradimu ir matymas, kad jis veikia, nori pradėti jį naudoti kaip 

galima greičiau, pajamos iš autorinio honoraro. 

Gamyklos savininkas – didesnės pajamos, mažiau problemų su darbuotojais, gali pagaminti 

daugiau ir sėkmingai konkuruoti su pigios darbo jėgos šalimis. 

Darbininkai – darbo praradimas dėl kito pasipelnymo, nėra kitų darbo vietų, nėra mokymų 

kitom darbo vietom, nesijaudina dėl išradimo tik tol kol jų darbo vietos saugios. 

Visuomenė – jeigu drabužiai bus pigesni, jie pritartų išradimui dėl žemesnių kainų.  

 

3. Po minutės pasiruošimo kiekviena grupė paprašoma suvaidinti vienos iš kategorijų 

vaidmenį. Jie gali pasirinkti vaidmenis, bet nepasirinkti vaidmenys vis tiek išdalinami. Tik 

viena grupė vienai kategorijai. Tuomet grupės paeiliui suvaidina savo pasirinktą požiūrį. 

Kitos grupės gali pakomentuoti, bet ginčijimasis ar bendra diskusija neleidžiami. 

 

Pasiūlymai: 

 

Pardavėjas – tai jo namas ir jis gali gauti geriausią kainą už jį. Azijiečiai – jie ramūs žmonės, 

kurie nori sutarti su kitais ir turėti kur gyventi. Priešininkai – kiti azijiečiai taip pat 

apsigyvens čia ir gatvė taps jų kvartalu; jie turi skirtingą gyvenimo būdą, jiems nepatinka 

galimos mišrios santuokos. Rėmėjai – azijiečiai tokie patys žmonės kaip ir visi kiti, bus 

įdomiau ir praplės gatvę. 

 

PROCESAS 

 

Diskusiją pradėkite su visa klase kaip visuma, negu kad kaip sudarytą iš grupių. Ar lengva pamatyti 

kitų požiūrį? Išsiskyrus dviem priešingiems požiūriams, kieno požiūris bus teisingas? Jeigu kažkas 

niekaip nesugeba pamatyti tavo požiūrio ar tau reikėtų dėl to rūpintis? Kodėl svarbu pamatyti kito 

požiūrį? Ar tavo veiksmai turėtų būti paremti tik tavo požiūriu ar ir kitų žmonių?  

 

PRINCIPAI & PROJEKTAS kartojasi 
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3.4. Galimi sunkumai 
Žemiau pateikiame keletą sunkumų, kurie gali kilti pamokų metu. Žinoma kiekvienas mokytojas 

tikriausiai turės tam tikrų savo būdų kaip įveikti tas kliūtis, o kai kuriems mokytojams šios 

problemos gali ir nepasitaikyti. Šiaip ar taip iš anksto naudinga žinoti kaip būtų galima elgtis 

sudėtingoje situacijoje. 

Vėl tas pat 

Gali atsitikti taip, dažniausiai apie ketvirtą, penktą pamoką, kad mokiniai pradės skųstis jog 

pamokos labai panašios. Tai atsitinka tuomet kai mokytojas nesukoncentruoja dėmesio ties 

procesu, o veda kiekvieną pamoką kaip įprastą diskusiją apie užduoties turinį. Neabejotina, 

kadangi problemų sritis ta pati, turinys labai panašus, todėl koncentruojantis į procesą pamokos 

taps per daug panašios. 

Mokiniai gali tikėtis, kad pamokos visada bus vien linksmybės ir žaidimai ir kai jie supras, kad taip 

nebus, jie gali nusivilti, bet tik tol kol suvoks kokia yra pamokos esmė ir pradės ja savotiškai 

mėgautis. Tad apie ketvirtą, penktą pamoką gali susidaryti nelengva situacija, bet kai tai praeis 

problemų nebebus. 

Mokytojui suteikiama pamokų vedimo įvairovės laisvė. Jis gali keisti pamokos struktūrą arba 

paįvairinti pamokas praktinių užduočių metu. Tai gali būti padaryta keletu būdų, kai kurie pristatyti 

šiose gairėse, kitus turėtų atrasti pats mokytojas. Tokios priemonės kaip vaidmenų žaidimai, 

simuliacijos, kritiška grupių pristatymų analizė yra tik trys galimi variantai. Tačiau taikydamas šias 

veiklas mokytojas turi suprasti ir kylančius pavojus bei stengtis jų išvengti. Pirmasis, pamokos 

tampa paprastomis diskusijomis apie tam tikrą temą. Tai gali veikti, bet mąstymo įgūdžio 

perdavimas ir vystymasis gali būti labai menkas. Antrasis, užsižaidus su pamokos struktūra ji tampa 

neorganizuota ir per daug išpūsta. Abiem atvejais yra didelė tikimybė, kad pamokos tikslas bus 

pamestas. Kad ir kokią pamokos struktūrą pasirinktumėte, visada reikia koncentruotis į mąstymo 

procesą, kuris yra pamokos esmė. Kai tik tokia veikla kaip vaidmenų žaidimas baigsis, gali būti labai 

smagu, bet vertės perdavimas bus lygus nuliui. 

Ir kas iš to? 

Šiuo atveju mokiniai priima pamokas, bet nemato jų tikslo. Kai taip atsitinka, mokytojas į pamoką 

turėtų įterpti pasitikrinimo medžiagą, kad mokiniai pamatytų savo mąstymą veikloje. Mokytojas 

taip pat turi perskaityti šių gairių perspektyvos skiltį ir išmokti paaiškinti pamokų tikslą. Tačiau 

pagrindinė priemonė tam tikras išsakytų minčių traktavimas. Jeigu mokytojas bus linkęs priimti 

viską tiesiogiai taip kaip yra, mokiniai pradės svarstyti kaip tai gali būti vertinga. Mokytojas turi būti 

atsargus ir vengti įspūdžio, kad viskas vyksta sklandžiai. Jis turi parodyti skirtumą tarp atsakymų, 

vienus pagirdamas, kitus sukritikuodamas. Mokytojas turi išlaikyti tvirtą pamokos kontrolę, kitu 

atveju mokiniai gali pradėti galvoti ‘Ir kas iš to?‘. 
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Pagrindinis dalykas yra tai, kad mokytojas turi išlaikyti iniciatyvą pamokos tempe ir tame kaip jis 

vertina ir priima pasiūlymus. Mokiniams reikia jausti, kad jie kažką pasiekė, nebūtinai 

konkurencijos pagrindu, bet taip, kad jie iš tikrųjų pajustų kad kažką pasiekė. Šis pasiekimo 

jausmas perduodamas per tai, kaip mokytojas atskiria įvairias idėjas, mintis, nuomones. Tai nėra 

lengva ir pagrindinė taisyklė ta, kad jeigu asmuo iš tikrųjų bando, jo minčių nuvertinimas tikrai 

nepadės. Vietoj kritikos mokytojas turėtų bandyti vystyti idėją tol, kol ji įgaus prasmę. Bet jeigu 

asmuo nesistengia ir mano, kad jo mintis nuostabi mokytojas turi  tai objektyviai vertinti.  

Nepakankamos pastangos 

Iš pirmo žvilgsnio dauguma praktikos užduočių gali atrodyti gana lengvos. Pačios užduotys žinoma 

nėra nei sunkios, nei lengvos. Jeigu jos bus priimtos paviršutiniškai, jos bus lengvos, bet jeigu jos 

bus priimtos intensyviai jos bus sunkios. Aš praleidau daug laiko mokydamas mąstymo labai 

išmintingus žmones ir niekada nepastebėjau, kad paprastos problemos jiems keltų nuobodulį. 

Sudėtingumo lygis priklauso nuo to kaip mokytojas pristato problemą ir ypač kokio tipo sprendimui 

jis bus palankus. Taigi iš mokinių, kurie jaučiasi įdedantys mažai pastangų, mokytojas privalo 

reikalauti labai aukšto lygio atsakymo ir visiškai nereikėtų bijoti atmesti požiūrio, kuris yra 

paviršutiniškas. 

Iš aukštus rezultatus pasiekiančių grupių dažnai pasigirsta nusiskundimai, kad atskiri mokiniai 

negali parodyti savo meistriškumo, nes jis pradingsta bendrame grupės rezultatų pristatyme. Taip 

sakyti neteisinga, nes po atsakingosios grupės pristatymo, kitų grupių mokiniai gali pridėti savo 

pačių mintis. Vis dėlto laikas nuo laiko būtų naudinga pateikti testą, ar paprašyti mokinių parašyti 

esė, kur jie galės išdėstyti būtent savo mintis. 

Kaip ir prieš tai, svarbu, kad mokytojas išlaikytų iniciatyvumą ir intensyvumą. Jis turi vengti 

individualių diskusijų. Mokytojas turi pateikti labai aiškias žaidimo taisykles, nes tai yra tai ko 

mokiniai tikisi. Mokiniai norės žinoti kaip apibrėžiamas kiekvienos pamokos pasiekimas. Pasiekimas 

yra gebėjimas sąmoningai, laisvai ir tiksliai atlikti tam tikrą mąstymo procesą. 

Nerimtumas 

Ši problema jau buvo paminėta. Tai nėra būdinga mąstymo pamokai, bet gali būti paskatinta 

grupės pobūdžio. Tai gali būti paskatinta jei mokytojas pamokoje bando įkvėpti žaidimo atmosferą 

arba suteikia įspūdį, kad visos idėjos tinkamos. Įsilinksminusios grupės nariai gali būti paskirstomi į 

kitas grupes. Reikėtų paklausti įsilinksminusių mokinių pateikti savo mintis. Jeigu nerimtumas yra 

problema, tada turėtų būti pabrėžiamos svarbios idėjos kaip priešprieša kasdieniškoms ir kvailoms 

pirmojoje pamokų ciklo, kurso dalyje. 

 


