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Pratarmė

Per dvidešimt kelionės su Edward de Bono mąstymu (dBT) 
metų man teko sutikti daugybę bendrakeleivių. Diskusijose ir 
bendrame darbe su jais keitėsi ir mano pačios apsisprendimas 
dBT atžvilgiu. Dabar galiu trumpam sustoti, atsigręžti atgal ir 
pabadyti atpažinti tuos motyvus, kurie atvedė mane ir mano 
kolegas į šį kelią.

Pirmieji bendrakeleiviai, kuriuos sutikau prieš dvidešimt me- 
tų, gyveno nepriklausomos Lietuvos ir švietimo reformos idė- 
jomis. Mes tada kūrėme naują Lietuvą, o naujai Lietuvai reikėjo 
naujos mokyklos. Tada aiškiai patikėjome pasirinktu keliu ir sa- 
vo jėgomis konstruktyviai prisidėti prie bendros mūsų visų kū- 
rybos. Nauja Lietuva mums reiškė laisvę ir atsakomybę mąstyti 
savo galva, priimti sprendimus ir veikti. Naujoji Lietuvos mokyk-
la turėjo padėti kurti tokią Lietuvą. Joje turėjo būti ugdomos 
savarankiškai mąstančios asmenybės. Dr. Edward de Bono mąs- 
tymo lavinimo sistema kaip tik tiko šių idėjų įgyvendinimui.

Toliau dBT darbuose su mokiniais, studentais ir mokytojais 
pastebėjau grupę žmonių, kurie entuziastingai priima dBT moky-
mus, o ypač mąstymo pratybas. Šiuos žmones iš kitų išskiria 
mąstymo „troškulys“, siekis patirti proto stimuliaciją, pastangos 
atverti sau platesnius mąstymo horizontus. Tiems žmonėms ki-
tokio mąstymo patirtis yra vertybė. Ne kartą po dBT pamokų man 
teko girdėti džiaugsmingą refleksiją: „patyriau proto mankštą“, 
„sužadinau savo protą“, „jaučiuosi kaip po proto saunos, išsiva- 
liau visus užkalkėjusius kanalus“. Tiems žmonėms dBT visų pir- 
ma yra proto stimuliacijos įrankis, atveriantis naujas asmeninio 
augimo perspektyvas.

Darbe su mokytojais kiekvienoje grupėje teko sutikti tokių, 
kurie priimdavo dr. Edward de Bono idėjas ir nešdavo jas į klasę 
savo mokiniams. Bendras darbas ir diskusijos su jais man leido 
išskirti keletą mokytojų grupių, besiskiriančių dBT taikymo mo-
tyvacija.
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Vieni, vedami meilės savo mokiniams, skubėjo perteikti jiems 
mokymosi mąstyti metu įgytą patirtį. Jie intuityviai jautė, kad tai, 
ką jie santykyje su dBT patyrė, gali būti vertinga ir jų mokiniams.

Sutikau ir tokių mokytojų, kurie skundėsi pavargę nuo 
beprasmės rutinos. Mokiniams mokytis neįdomu, sunku moky-
tojams juos kuo nors sudominti. Tokie mokytojai ieško kažko, kas 
galėtų padėti sudominti mokinius ir įtraukti juos į aktyvią veiklą 
klasėje. Taip jie atranda dBT. Ne kartą teko girdėti: „mokiniai su 
entuziazmu įsijungė, idėjos liejosi, sunku buvo juos sustabdyti“, 
„nei aš, nei mokiniai nepastebėjome, kaip greitai baigėsi pamo-
ka“, „mokiniams patiko, mums visiems buvo smagu“.

Trečia de Bono mąstymą priimančių mokytojų grupė kves-
tionuoja savo kasdieninės pedagoginės veiklos prasmingumą. 
Jie jaučia, kad tai, ką jie kas dieną moko savo dalyko pamokose, 
nėra pakankamai vertinga jų mokiniams. Jie pastebi ir tai, kad 
nepakanka vien mokyti dalyko, siekiant realizuoti savo pedago- 
ginius siekius, ypač susijusius su visapusiškos asmenybės ugdy-
mu. Tiems mokytojams imponuoja dBT praktiškumas ir pritaiko-
mumas. Mokiniai, pradėję mąstyti kitaip, gali pajusti naudą čia  
ir dabar, pradeda efektyviau mokytis ir bendrauti, įgyja pasiti- 
kėjimo mąstymo galiomis. Mokytojai, pastebėję pirmuosius mo- 
kymo mąstyti rezultatus, dažniausiai savo pedagoginių verty- 
bių skalėje juos iškelia aukščiau už suteiktas dalykines žinias.

Kita grupė mokytojų, nuoširdžiai siekiančių aukštų dalyko  
mokymo rezultatų, atranda save dirbančius tik su keliais „mąs- 
tančiais“ mokiniais klasėje. Dauguma mokinių lieka nuošalyje,  
nes negali susitvarkyti su šiek tiek daugiau mąstymo reika- 
laujančiomis užduotimis. Tie mokytojai greitai pastebi, kad, 
pasiūlius tinkamą mąstymo instrumentą iš dBT repertuaro, 
dauguma mokinių gali lengviau susitvarkyti su savarankiško 
mąstymo reikalaujančiomis užduotimis. Tokia patirtis dažniau- 
siai motyvuoja stiprius dalykininkus naudotis dBT mąstymo 
lavinimo sistema.
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Šios gairės skirtos kiekvienam iš mano minėtų mokytojų. Jos 
turėtų padėti žengti pirmą žingsnį, išbandant Edward de Bono 
metodiką savo klasėje su mokiniais.

Linkiu kūrybinio džiaugsmo visiems, išbandantiems dBT savo 
veikloje.

Dr. Audronė Allan
Edward de Bono mąstymo vyr. trenerė
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CoRT programos paskirtis ir struktūra
CoRT programa jau pradėjo penktąjį savo gyvavimo dešimt- 

metį. 1972 m. Edward de Bono įkūrė Kognityvinių Tyrimų Trestą 
(angl. Cognitive Research Trust), kuris rūpinasi CoRT Mąstymo 
(angl. ‘CoRT Thinking’) programos įgyvendinimu mokyklose. 
Per keturis dešimtmečius ši programa pasklido po visą pasaulį: 
daugybė mokyklų Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Kinijoje, Indijoje, Jungtinėje 
Karalystėje ir kt. įgyvendina šią programą.

CoRT programa yra skirta mokyklai. Pagrindinė šios progra-
mos paskirtis – atkreipti dėmesį į tiesioginį mąstymo lavinimą. 
Edward de Bono teigia, kad nepakanka to, kad mokiniai stebi 
savo mokytojų mąstymą ir iš jų mokosi. Mąstymo mokymui 
turėtume skirti tokį pat dėmesį, kokį mes skiriame mokymui  
skaityti ir rašyti.

CoRT programa metodikos lygmenyje realizuoja visus svar- 
biausius de Bono mąstymo (angl. de Bono Thinking, sutrumpintai 
dBT) aspektus. Kiekviena programos dalis turi aiškią paskirtį:

CoRT 1 „Išplėtimas” pagrindinė paskirtis yra naudojant dėmesį 
nukreipiančius įrankius praplėsti suvokimą.

CoRT 2 „Organizavimas” paskirtis – kristalizuoti bendrus 
mąstymo aspektus į apibrėžtas mąstymo operacijas ir padėti or-
ganizuoti mąstymą.

CoRT 3 „Sąveika” paskirtis yra siekti minties komunikacijos 
efektyvumo. Šioje dalyje pristatomi įrankiai padeda perkelti 
dėmesį nuo savo požiūrio gynimo į kito žmogaus požiūrį ir ko-
munikacijos turinį.

CoRT 4 „Kūryba” pagrindinė paskirtis yra kūrybinį procesą 
aprūpinti mąstymo instrumentais ir būtinomis nuostatomis.

CoRT 5 „Informacija ir jausmai” paskirtis – padėti efektyviai 
dirbti su informacija, požiūriais ir vertybėmis. Šioje dalyje pristato-
mi įrankiai padeda refleksyviai išskirti ir suderinti racionaliąją ir 
iracionaliąją mąstymo dalį.
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CoRT 6 „Veikimas” – tai mąstymą organizuojanti sąranga, pa- 
dedanti įveiklinti ankstesnių pamokų mąstymo įrankius ir 
požiūrius. Joje mąstymo procesas pateikiamas kaip nuoseklių 
žingsnių visuma. Kiekvienas žingsnis gali įtraukti anksčiau pro-
gramoje pristatytus mąstymo įrankius.
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CoRT1 „Išplėtimas” programos aprašas

Pagrindinė CoRT1 programos idėja

Bendra pirmųjų dešimties pamokų tema yra požiūrio į situa- 
ciją praplėtimas.

Pažvelkime į šį pavyzdį.

Alkanas vyras atsisėda prie stalo ir jam patiekiama lėkštė su 
viščiuku. Jis reaguoja į situaciją taip, kaip ją mato ir iš karto – su-
valgo viščiuką.

Vyras į tą situaciją gali pažiūrėti iš kitos pusės, jei jis sužino, kad 
jį priėmęs asmuo vėliau taip pat valgys, tad jis suvalgo tik pusę 
viščiuko.

Kitu atveju vyras sužino, kad yra didelė tikimybė, jog viščiukas 
užkrėstas salmonelioze, jis gali atsisakyti paliesti viščiuką arba rizi-
kuoti ir jį suvalgyti.

Į šią situaciją jis gali pažvelgti dar kitaip – alkanas vyras žino, jog 
jo dar laukia ilga kelionė, tad jis suvalgo tik nedidelį gabaliuką, o 
likusią viščiuko dalį pasiima.

Kiekvienu atveju tiesioginė situacija yra ta pati, bet, pažvel- 
gus į ją plačiau, situacija skiriasi.

Paprasčiausias mąstymas yra reaguoti taip, kaip alkanas 
vyras reaguoja į lėkštę su viščiuku. Įvertini situaciją ir veiki. Ki-
tas mąstymo lygis yra praplėsti savo požiūrį į situaciją – išplėsti 
situacijos suvokimą. Suvokimo išplėtimas mums nepasakys, kaip 
reaguoti, bet gali pakeisti tai, kaip mes reaguojam.

Taigi pirmosios dešimt pamokų yra skirtos išplėsti mūsų 
suvokimą apie apmąstomą situaciją. Pamokos nenurodo, kas 
turėtų būti padaryta ar prie kokių išvadų prieita, jos tik padeda 
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.

Yra du būdai, kaip praplėsti suvokimą. Pirmasis yra sužinoti 
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daugiau apie esamą situaciją ir prie turimo situacijos vaizdo 
pridėti daugiau detalių. Antrasis – pabandyti atrasti būdų, kaip 
pažvelgti į situaciją iš kitos pusės, negalvojant, kad yra vienas  
vienintelis teisingas žiūrėjimo ir matymo būdas. Pirmosios dešimt 
pamokų naudoja abu šiuos požiūrius. Pamokos padeda moki-
niui išplėsti savo požiūrį į situaciją, skatindamos jį pagalvoti apie 
įvairias galimybes, ir atrasti įvairių būdų, kaip pažvelgti į tą pačią 
situaciją.

Programos apžvalga

Pilnas CoRT mąstymo programos kursas susideda iš 60 
pamokų. Čia yra pristatytos pirmosios dešimt pamokų, kurios su-
daro įvadinį kursą. Nepaisant to, kad šios pamokos yra integrali 
viso kurso dalis, jų galima mokytis atskirai, net jei viso kurso ir 
nebus mokoma.

Pagrindinė šios programos dalies paskirtis yra dėmesį nu- 
kreipiančiais įrankiais praplėsti suvokimą.

Pamokos yra suskirstytos į grupes po tris. Pirmosios dvi kiek-
vienos grupės pamokos yra konkretūs mąstymo įrankiai. Trečioji 
pamoka suteikia galimybę išbandyti pirmose dviejose pamokose 
įvaldytus įrankius. Taigi trečioji pamoka apie taisykles yra skirta 
išbandyti PMI ir CAF. Pati taisyklių pamoka nėra mąstymo įrankis, 
bet situacija, kurioje praktikuojamas mąstymas naudojant su- 
vokimą praplečiančius mąstymo įrankius.

Ši struktūra išlaikoma visoje CoRT 1 programoje. Mąstymo 
situacijos – planavimas ir sprendimai – taip pat yra svarbūs moky-
muisi mąstyti kaip ir įrankiai. Mokytojas turi pabrėžti mąstymo 
įrankių įvaldymo ir jų pritaikymo konkrečiose mąstymo situa- 
cijose svarbą.
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CoRT 1 programos pamokų paskirtys

Pamoka Paskirtis

1. Plius, minus, 
įdomu (PMI)

Įrankis skirtas idėjoms apmąstyti ir idėjos suvokimui išplėsti nuo 
„gera idėja“ ar „bloga idėja“ iki „idėja, siūlanti naujas galimybes“. 
Įrankis padeda išvengti greitų, neapgalvotų ir emocijomis grįstų 
vertinimų.

2. Įvertink visus 
veiksnius (CAF)

Įrankis tarnauja atsakingam sprendimų priėmimui, planavimui 
arba projektavimui. Įrankis padeda praplėsti suvokimą, nukrei- 
piant dėmesį į visus, o ne tik akivaizdžius veiksnius, darančius ar 
galinčius daryti įtaką nagrinėjamoje situacijoje.
Suvokimas praplečiamas ir perkeliant dėmesį nuo savęs ir savo 
sprendimo prie platesnio konteksto, kuriame slypi dauguma 
veiksnių.

3. Taisyklės Tai plačiai gyvenime ir veikloje sutinkama mąstymo apie tai-
sykles situacija, kurios paskirtis programoje yra praktikuotis PMI 
ir CAF įrankių panaudojime. Situacija apima taisyklių vertinimą, 
tobulinimą, keitimą, naujų kūrimą ir sprendimus dėl taisyklių 
priėmimo arba atmetimo.

4. Pasekmės ir 
padariniai (C&S)

Įrankis tarnauja atsakingam sprendimų priėmimui, planavimui 
arba projektavimui. Įrankis padeda praplėsti suvokimą trimis 
skirtingomis kryptimis: (1) nukreipiant dėmesį nuo numatomų 
rezultatų prie veiksmų pasekmių;  (2) perkeliant dėmesį laiko 
skalėje nuo momentinių iki ilgalaikių pasekmių, (3) perkeliant 
dėmesį nuo tiesioginių iki netiesioginių pasekmių, kurias gali 
sukelti tiesioginės veiksmo pasekmės.

5. Siekiai, tikslai, 
uždaviniai (AGO)

Įrankis tarnauja veiklos bei mąstymo tikslingumui ir prasmingu-
mui. Įrankis padeda suvokti savo individualius ir grupės tikslus 
bei atliekamų ar planuojamų veiksmų paskirtį. Įrankis padeda 
praplėsti suvokimą, perkeliant dėmesį nuo tolimųjų siekių iki 
konkrečių uždavinių šiai dienai.

6. Planavimas Tai plačiai gyvenime ir veikloje sutinkama mąstymo į priekį situ-
acija, kurios paskirtis programoje yra praktikuotis PMI, CAF, C&S 
ir AGO įrankių panaudojimą. Situacija apima tolimos ateities ir 
artimo žingsnio planavimą, strateginius ir operacinius planus, 
taip pat veiksmų, priemonių ir organizacijos numatymą.
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Pamoka Paskirtis

7.  Prioritetai 
(FIP)

Įrankis tarnauja veiklos ir mąstymo organizavimui. Jis padeda 
pamatyti, kurlink turime nukreipti savo mąstymą ir pastangas 
pirmiausia. Įrankis plečia mūsų suvokimą nuosekliai praves-
damas mūsų dėmesį nuo svarbiausių iki visai nesvarbių dalykų 
bei nuo pastovesnių, vertybėmis grįstų prioritetų prie situacijos 
padiktuotų kasdieninės veiklos prioritetų. Dalykas tampa svar- 
biausias, kai jis atranda vietą prioritetų eilėje.

8. Alternatyvos, 
galimybės, pa-
sirinkimai (APC)

Įrankis tarnauja kasdieninės veiklos situacijose, kuriose mums 
atrodo, kad mes turime „geriausią“ sprendimą, veiklos būdą ar 
situacijos paaiškinimą. Įrankis praplečia suvokimą, padėdamas 
nukreipti dėmesį nuo „akivaizdaus“ prie „galimo“ ir taip suku-
ria kaitos galimybę. Šis įrankis padeda išsilaisvinti iš trafaretinių 
rėmų ir suteikia veiklai bei mąstymui lankstumą.

9. Sprendimai Tai dažnai pasitaikanti mąstymo situacija: mums kasdien tenka 
priimti didesnius ar mažesnius, svarbius ar ne tokius svarbius 
sprendimus. Pamokos paskirtis CoRT programoje praktikuotis 
mąstymo įrankių PMI, CAF, C&S, AGO, FIP ir APC panaudojimą 
priimant sprendimus.

10. Kitų žmonių 
požiūriai (OPV)

Įrankis tarnauja ne tik individualaus mąstymo, bet ir komunikaci-
jos situacijose. Jis padeda peržengti savo EGO ir išgirsti kitokį, kito 
žmogaus požiūrį ir jį priimti kaip galimą ir pagrįstą. Kito žmogaus 
požiūrio išgirdimas ir įskaitymas jau savaime praplečia suvokimą.

 

CoRT 1 pamokų turinio apžvalga

PMI: darbas su idėjomis
PMI yra pateikiama kaip pirmoji ir pagrindinė pamoka, sie- 

kiant, kad šio įrankio procesas galėtų būti panaudotas tolimes- 
nėse kurso pamokose. Šis minties veiksmas įtraukia į bet kokios 
idėjos pliusų (P), minusų ( M) ir įdomių galimybių (I) 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 patin-
ka, kaip ir neįprasta ieškoti teigiamų aspektų idėjoje, kuri mums 
nepatinka. Taip pat yra neįprasta bandyti įžvelgti idėjos aspek-
tus, kurie nėra nei teigiami, nei neigiami, bet paprasčiausiai labai 
įdomūs.

CoRT1 ,,Išplėtimas” programos aprašas
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Tolimesnėse mąstymo kurso ar netgi bet kurio dalyko pamo- 
kose 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 sąmoningai naudojamas minties veiksmas, tampa 
priemone mokiniams išvengti natūralios emocinės reakcijos į 
idėją. Reakcija iš emocinio reagavimo pasikeičia į formalų min- 
ties veiksmo atlikimą.

Naudojant PMI įrankį nėra siekiama sutrukdyti priimti spren- 
dimą ar įsipareigoti, bet užtikrinti, kad tai įvyktų po to, kai buvo 
atsižvelgta į abi puses, ir tai vyktų prieš priimant sprendimą.

Paprastai tariant, PMI minties veiksmas praplečia žvilgsnį į 
situaciją, be jo panaudojimo mūsų emocinė reakcija susiaurintų 
žvilgsnį.

CAF: įvertink visus veiksnius
CAF reiškia: „Įvertink visus veiksnius”. Šis minties veiksmas yra 

ypač susijęs su spendimo priėmimu, planavimu, veikimu, verti- 
nimu ir išvadų darymu. Kiekvienas natūraliai galvoja, kad jis ar- 
ba ji visada įvertina visus veiksnius, bet dažnai dėmesys yra ap- 
ribojamas tik akivaizdžiausiais. Panaudojant CAF įrankį mintys 
nuo veiksnių svarbos įvertinimo nukreipiamos į visų galimų 
veiksnių paiešką. O veiksnių svarba gali būti nustatyta vėliau, jau 
po to, kai jie visi apžvelgti, o ne prieš tai.

Ši pamoka pabrėžia veiksnius, kurie buvo neįvertinti pri- 
imant sprendimą ar planuojant. Pavyzdžiui, jei mokomojo daly- 
ko pamokoje mokinys prieina išvadą, įvertinęs tik keletą aki- 
vaizdžių veiksnių, galima paprašyti, kad jis atliktų CAF situacijai, 
prieš jam pasakant, kad jis nepastebėjo tam tikrų veiksnių arba 
kad situaciją įvertino aplaidžiai.

CAF skiriasi nuo PMI, nes PMI yra reakcija į idėją, tuo tarpu 
CAF yra situacijos ištyrimas prieš kylant tam tikrai idėjai. Šie 
du įrankiai kartais iš dalies persidengia, nes kai kurie veiksniai 
akivaizdžiai turi teigiamą arba neigiamą aspektą. CAF tikslas 
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yra apžvelgti kiek įmanoma daugiau veiksnių, o ne žvelgti į juos  
kaip į palankius ir nepalankius. 

Sunku dėstyti šią pamoką, nes nėra lengva bandyti nustatyti 
visus veiksnius. Tačiau visada turi būti pabrėžiama tai, į ką dar 
nebuvo atsižvelgta. Pavyzdžiui, kiekviena grupė bando surasti 
veiksnius, kurių kitos grupės dar nenustatė.

Taisyklės
Pagrindinis šios pamokos tikslas yra suteikti galimybę prak- 

tiškai panaudoti pirmąsias dvi pamokas: PMI ir CAF. Taisyklės 
pateikia aiškią ir tiksliai apibrėžtą mąstymo situaciją. Egzistuo- 
janti arba pasiūlyta taisyklė yra puiki galimybė praktiškai panau-
doti PMI. Veiksnių vertinimas formuluojant taisyklę yra puiki 
galimybė praktiškai panaudoti CAF.

Nors pagrindinis šios pamokos tikslas yra suteikti praktikos 
galimybę, reikia atkreipti dėmesį į pačias taisykles, kaip į mąsty- 
mo situacijos dalį. Paprastai apie ką nors mąstant vadovauja-
masi tam tikromis taisyklėmis, kurios negali būti pažeistos. Kita 
taisyklių pristatymo CoRT 1 programoje paskirtis yra paneigti 
nuomonę, kad mąstymo pamokose taisyklių nėra.

Tikrai nėra siekiama, kad ši pamoka virstų diskusija apie tai- 
sykles moraliniu ar filosofiniu aspektu. Mokytojas turėtų švelniai 
nukreipti dėmesį nuo diskusijų apie taisykles į mąstymą apie 
taisyklių situaciją: taisyklių sudarymą ir atsižvelgimą į jau eg- 
zistuojančias.

C&S: padariniai ir pasekmės
Kai CAF atliekamas prieš priimant sprendimą tarp įvardintų 

veiksnių, gali būti nurodytos ir po to priimto sprendimo pasek- 
mės. Tai labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus, todėl pasekmių 
nustatymo minties veiksmas susijęs su žvilgsniu į priekį, yra 
atskiras veiksmas, nėra sudedamoji CAF dalis. Šiuo atveju nekyla 
abejonių, ar pasekmės buvo, ar nebuvo įtrauktos panaudojant 
CAF įrankį. Bet kuriuo atveju CAF yra labiau susijęs su esančiais 
veikniais, į kuriuos atsižvelgus bus priimtas sprendimas, tuo tarpu 
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C&S susijęs su tuo, kas gali atsitikti, kai sprendimas jau priimtas.
C&S siejamas su tam tikra veikla. Veikla, kurios ketina imtis 

pats pasekmes vertinantis žmogus, arba veikla, kurios imasi kiti 
žmonės. Natūraliai mąstydami žmonės suskoncentruoja tik ties 
priimamais sprendimais ar planuojama veikla, todėl kyla poreikis 
praplėsti situacijos matymą, sąmoningai perkeliant dėmesį nuo 
veiklos į jos poveikį. Tam tikras žengtas žingsnis gali būti mato-
mas kaip teisingas, jei iš karto įžvelgiame teigiamą jo poveikį. 
Tačiau, pažvelgus į ilgalaikes pasekmes, priimtas sprendimas ga- 
li būti visiškai nevertingas. Ir atvirkščiai, žingsnis, turintis ilgalai-
kes 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 priklauso-
mai nuo žmogaus.

Jeigu CAF yra galvojimas apie dabartinę situaciją, tai C&S yra 
mąstymas į priekį. Aišku, pasekmės gali tapti sprendimo verti-
nimo naudojant PMI dalimi, bet svarbiausias akcentas, kalbant 
apie sąmoningą C&S naudojimą, yra tas, kad dėmesys yra kon-
centruojamas tiesiai į ateitį.

AGO: siekiai, tikslai, uždaviniai
Pamokoje nėra stengiamasi atskirti siekių, tikslų ir uždavinių 

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 kaip tikslingumą.

Šitoks tikslo supratimas išplečia situacijos suvokimą. Lengva 
yra žvelgti į situaciją klausiant savęs, kodėl taip atsitiko: čia vy- 
rauja „nes” aspektas. Daug sunkiau žvelgti į situaciją, 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. 
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O gebėjimas pamatyti kitų žmonių siekius padeda mokiniams 
suprasti jų mąstymą ir veiksmus.

Be tikslo visi veiksmai yra arba reakcija į situaciją, arba tiesiog 
įprotis ar mėgdžiojimas. Šia pamoka siekiama nukreipti dėmesį 
tiesiai į tikslą, atskiriant jį nuo veiksmo. 

Planavimas
Planavimas – tai mąstymo situacija, skirta 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 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. Pamokoje nėra pateikia-
ma jokia formulė, kaip sukurti planą. Kadangi pasekmės, tikslai  
ir veiksniai yra tokie svarbūs planuojant, dėmesys šiems aspek-
tams pagerina gebėjimą planuoti.

Nors šia pamoka nesiekiama diskutuoti apie patį planavimą, 
tačiau turi būti skirta pakankamai dėmesio (ypač diskusijos pro-
cese ir principų skiltyje) ir planavimo procesui, kad mokiniai 
formuotų savo supratimą apie tai, ką apima planavimas ir kodėl 
jis toks svarbus.

FIP: Svarbiausi prioritetai
Daugelyje prieš tai aprašytų pamokų mąstymo pastangos yra 

nukreipiamos idėjų daugybės praskleidimo linkme: kiek įma- 
noma platesnis pliusių, minusų ir įdomių galimybių spektras 
(PMI), kiek įmanoma daugiau įvertintų veiksnių (CAF), kiek įma- 
noma visapusiškesnis pasekmių įvertinimas (C&S), visi galimi 
tikslai (AGO). Tai reiškia, kad mokiniai įgauna įprotį žvelgti kaip 
galima toliau. Bandant atsirinkti tarp to, kas tikrai svarbu, ir to,  
kas yra tik dar viena galima idėja, nesunku pasimesti. FIP pamo- 
kos paskirtis CoRT 1 programoje – atkurti pusiausvyrą.

FIP pamoka nukreipia dėmesį į tai, kas svarbu ir į ką turėtų 
būti atsižvelgta pirmiausiai. Naudinga surinkti kiek įmanoma 
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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 vertini-
mas bus labiau pagrįstas. Štai kodėl FIP pamoka pateikiama po 
PMI, CAF, C&S ir AGO. 

Kaip ir PMI, FIP minties veiksmas gali būti naudojamas vė- 
lesnėse mąstymo ar kitų dalykų pamokose, kai yra reikalingas 
svarbumo įvertinimas. Jeigu mokinys pateikia idėją, kuri yra tin-
kama kaip idėja, bet nėra tokia reikšminga, galima jo paprašyti 
situacijai atlikti FIP.

Atlikdami FIP mes nusprendžiame apie savo prioritetus ir 
šitoje situacijoje nėra vieno teisingo atsakymo. Ką vienas žmo- 
gus tiki esant svarbiausia, kitas gali įvertinti kaip gana nereikš- 
mingą prioritetą. Pamoka skirta tiesiogiai sukoncentruoti dėme- 
sį į vertinimo svarbą. Kai jau sugebi atlikti FIP, gali laisvai gene- 
ruoti tiek idėjų, kiek tau patinka. Jeigu nesugebi atlikti FIP, tada 
pastebi tik tas idėjas, kurios turi akivaizdžią svarbą tik iš pirmo 
žvilgsnio ir rizikuoji neįžvelgti visų kitų idėjų.

APC: alternatyvos, galimybės, pasirinkimai
Kiekvienoje situacijoje žmogus turi akivaizdžią savo veiksmų 

pasirinkimo laisvę. Šiose situacijose vykstantis mąstymas yra 
nukreiptas į krypties pasirinkimą. Mažai žmonių savo mąstymą 
nukreipia paieškos, ar akivaizdūs dalykai yra vieninteliai galimi 
pasirinkimai, link. APC minties veiksmas (kaip ir visi kiti) tiesio- 
giai nukreipia mūsų dėmesį į alternatyvų, galimybių, pasirinkimų 
paieškas po to, kai akivaizdūs jau įvertinti.

Ši sąmoninga alternatyvų paieška naudojama ne tik veiksmų 
pasirinkimuose, bet ir paaiškinimuose. Kai matome akivaizdų 
situacijos paaiškinimą, labai neįprasta pažvelgti „už jo“ ir paieško- 
ti kitų galimų paaiškinimų. Štai kodėl naudinga turėti priemonę, 
kuri gali įveikti natūralius polinkius.

APC priemonė yra emocinės reakcijos priešnuodis. Tuomet, 
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kai mokinys į kažką žvelgia kritiškai, galite jo paprašyti atlikti  
APC. Jeigu jis gali tai padaryti, tada rezultatas yra toks, kad moki-
nys pakeis savo požiūrį arba užsispyręs laikysis savo, bet ne to- 
dėl, kad negali pamatyti kito požiūrio, bet todėl, kad jis tam  
ankstesniam teikia pirmenybę. Kaip ir kiti mąstymo įrankiai, APC 
gali būti naudojamas ir kitose pamokose.

Kaip ir CAF pamokoje, dėmesys sutelkiamas į tai, į ką nebuvo 
atsižvelgta, kitaip tariant, grupės bando ir randa įvairių  alterna- 
tyvų ir galimybių tai pačiai situacijai arba stengiasi parodyti, kad 
netgi tada, kai esi įsitikinęs, kad nebegali būti kitų galimybių, jų 
vis tiek gali atsirasti, jei sąmoningai pasistengsi paieškoti. Kaip ir 
CAF pamokoje, 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.

Sprendimai
Ši pamoka suteikia galimybę sujungti dvi paskutines pamo- 

kas – FIP ir APC – taip pat visas kitas pamokas. Pavyzdžiui, CAF, 
C&S ir AGO yra aiškiai naudingi priimant sprendimą. Sprendimas 
kartais gali atrodyti kaip šuolis į nežinomybę, galimybių nustaty-
mas ir pasirinkimas tarp jų, remiantis susijusiais veiksniais ir gali-
momis pasekmėmis. Įvairūs pirmųjų pamokų aspektai padeda 
pagerinti situacijos suvokimą taip, kad arba sprendimas atsiran- 
da pats savaime, arba bent jau priimti sprendimą yra lengviau,  
nes nustatyta daugiau alternatyvų ir geriau numatytos pasekmės. 
Čia ypač svarbus FIP procesas. Pavyzdžiui, AGO gali išryškinti 
sprendimo priėmimo tikslų įvairovę, tada sąmoningai panau-
dotas FIP padeda išrinkti svarbiausią. Tada gali būti atliktas C&S 
pasiūlytam sprendimui, galbūt PMI taip pat. Ši pamoka gali būti 
panaudota siekiant parodyti skirtingų mąstymo įrankių 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 pri- 
imant sprendimą ir kaip gali būti taikomi kitose pamokose 
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išvystyti mąstymo įgūdžiai.
Kaip ir su prieš tai buvusiomis pamokomis, nėra stengiamasi 

įpiršti kažkokių vertybių ar taisyklių sprendimų priėmimo pro-
cesui. Tikslas yra praplėsti požiūrį, kad mokiniai reaguodami į 
situaciją turėtų platesnį jos paveikslą.

OPV: Kitų žmonių požiūris
Pirmosiose devyniose pamokose situacijos ir suvokimo išplė- 

timas 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, matyti skirtingas 
alternatyvas ir kt. Tiesą sakant, kai kitas žmogus atlieka PMI, 
CAF, C&S, AGO, FIP ar APC, jis gali pateikti kitas mintis, nes yra 
kitoje pozicijoje. Gebėjimas pažvelgti į kito žmogaus požiūrį 
ir jį suprasti yra labai svarbi mąstymo proceso dalis, todėl visa-
da reikia sąmoningai siekti pamatyti kito žmogaus požiūrį. Šis 
sąmoningas siekis yra įgyvendinamas su OPV įrankiu. Jis gali bū- 
ti taikomas siekiant pamatyti kito žmogaus požiūrį arba, apskri- 
tai, kitų žmonių požiūrį.

Kaip ir prieš tai pristatyti minties veiksmai, OPV, kaip įrankis, 
gali būti panaudotas įvairiose srityse. Jis gali būti panaudotas  
vienas arba kartu su kitais įrankiais: „Atlikite OPV-AGO”. Kai 
mokinys sugebės atsitraukti nuo savo požiūrio, jis ne tik at-
kreips dėmesį į kitus žmones, bet prieis prie naujo ir naudingo 
požiūrio į situaciją. OPV yra savanaudiškumo priešnuodis. Vietoj 
įprasto neaiškaus rūpinimosi kitais jausmo atsiranda sąmonin- 
gas pažvelgimas į kitų žmonių požiūrį.

Mokant OPV reikėtų pabrėžti, kad toje pačioje situacijoje kito 
žmogaus požiūris gali būti visiškai skirtingas. Čia svarbiausia su-
prasti, jog galimas skirtumas tarp požiūrių. Jeigu manoma, kad 
bet kuri supratinga asmenybė turėtų turėti tokį patį požiūrį į 
situaciją, tai būna sunku motyvuoti save ieškoti kitokio požiūrio.
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CoRT1 programos įgyvendinimas klasėje

Bendrieji CoRT pamokų vedimo principai

Svarbiausia koncentracija
Mokymas pagal dBT metodus yra formalus ir koncentruotas. 

Mokymo procesas turi laiko bei grupės darbo rėmus ir grįžtamojo 
ryšio reikalavimus. Turi būti sukurti formalūs pamokų užrašai ir 
pasiūlytas būdas, kaip kaupti juos ir susijusią medžiagą. Vertini-
mas taip pat yra formalus ir privalomas. 

Koncentracija ir patirtis yra vienas kitą papildantys dBT moky-
mo aspektai. dBT mokyme yra daugiau nei vienas kelias. Net 
jeigu tikslas yra tas pats, mokytojai gali pasirinkti skirtingą kelią 
tam tikslui pasiekti: mokymo reguliarumas, taikymo galimybės, 
pratimai technikai įvaldyti, mokytojas, kaip mąstymo pavyzdys... 
Kai mokiniai gauna pagrindinę informaciją ir išvysto gebėjimą 
pradėti naudoti mąstymo įrankius interaktyviai, patys prade-
da matyti dBT pamokų vertę sau. Jie net gali pradėti klausinėti 
mokytojo, kada bus kita dBT pamoka.

Mokiniai yra dėmesio išblaškymo „ekspertai”. Kiekvienoje pa- 
mokoje kuris nors mokinys pabandys nukreipti dėmesį nuo te- 
mos. Pavyzdžiui, mąstymo pamokos viduryje mokinys gali pa- 
klausti: „Pone mokytojau, kas jums patinka labiau – Regbio są- 
junga ar Regbio lyga?” Šypsodamasis mokytojas atsako: „Man jie 
abu patinka, bet dabar grįžkime prie savo pirmojo prioriteto ir 
pamirškime regbį, kad ir koks jis būtų”. Edw. de Bono įspėja, kad 
koncentracija mokymo metu privalo būti išlaikyta, o nukrypi- 
mai pašalinti. Tai taikoma ir mokiniui, ir mokytojui.

Mokiniai vertina formalumą ir teikia jam pirmenybę. Moki- 
niams patinka žinoti, kad mokytojas stengėsi paruošti jiems kaž- 
ką netradicinio, atspausdinti dBT pamokų užrašus, suplanuoti 
pamoką, kurioje naudojami tokie mokymo įrankiai, kurie sutei- 
kia išskirtinę, neįprastą mokymosi patirtį.

Mąstymo pamokos gali būti ir formalios, ir smagios. Vyrauja 
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neteisingas supratimas, kad formalumas riboja mokinių raišką, 
reflektuoja mokytojo dominavimą, prieštarauja ilgaamžėms efek- 
tyvioms mokymo metodikoms ir t. t. Tai netiesa. Efektyvaus mąs- 
tymo pamokos turi vieną tikslą – mokyti mokinius formaliai ir  
efektyviai. Nėra tokių priežasčių, kurios galėtų apriboti mė- 
gavimąsi pamoka.

Galima pasakyti: „Štai kuo ši pamoka vertinga...“ Mokytojas 
turėtų galėti kiekvieną dieną, kiekvieną pamoką paaiškinti savo 
mokiniams, ką yra suplanavęs šiai pamokai ir kokią vertę pamo-
ka turėtų jiems suteikti. Vertė gali būti apibrėžta kaip nauda 
šiandienai ir likusiam gyvenimui. Mokytojo tikslas yra paskatinti 
mokinius galvoti apie vertingumą. Mokytojas turi išprovokuoti 
mokinių diskusiją apie pamokos vertę, kad mokiniai taptų, kaip 
Edw. de Bono sako, „jautrūs vertei”. Kiekviena pamoka turi tu- 
rėti paskirtį, metodą ir rezultatą, ir kiekvienas iš jų turi vesti prie 
pamokos vertingumo.

Fokusuotė į dirbtines operacijas
Dėl įvairių priežasčių nemažai vidurinės mokyklos mokytojų 

linkę būti vadinami „dalyko specialistais”, apibūdinančiais savo 
erudicijos sritį „disciplina” – pavyzdžiui – geografijos disciplina. 
Disciplinos sąvoka turi keletą reikšmių. Be abejonės, Edward de 
Bono naujieji mąstymo metodai yra disciplinuoti. Patį metodą 
galima pavadinti ir disciplina, taip kaip kai kurie Konfucioniz- 
mą pavadina religija. Visa tai yra tik semantika...

Edward de Bono rašo apie „minties plaukiojimo” problemą 
tradiciniame mąstyme. Mes turime naują idėją ir pirmasis klausi-
mas yra:  „Nuo ko pradėsime?” 

Mokant mokinius CoRT programos, disciplina atsiskleidžia  
per keletą dalykų:

Laiką – Kiek laiko reikia, kad išmokytume mokinį efektyviai •	
naudotis vienu įrankiu.
Vertingumą – Paaiškinti mokiniams PMI naudojimo vertę, •	
kai reikia išanalizuoti naują idėją.
Pamokos užrašus – Pamokoje naudojami saikingi ir •	
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struktūriški pamokos užrašai.
Formalumą – Mokymo procesas visada yra formalus ir •	
koncentruotas.
Darbą grupėse – Kiekvienos pamokos praktikos dalis •	
suteikia mokiniams galimybę darbui grupėse arba ko-
mandiniam darbui. Edward 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 klasėje ant •	
sienos, kad primintų mokiniams jau baigtą pamoką. 
Praktiką – Ji turi būti reguliari ir, kai tik įmanoma, organi-•	
zuojama interaktyviai. Praktika – viena iš priežasčių įsimin- 
ti techniką ir įgauti pasitikėjimo ją naudojant.

CoRT įrankiai - dėmesio kreipėjai
Edward de Bono  tvirtina, kad tradicinis mąstymas kenčia nuo 

„minties plaukiojimo“. Iškilus idėjai ar problemai dažnai nežino- 
ma arba abejojama, kaip su ja elgtis. Neužtikrintumas gali paska-
tinti atidėti pasiūlymo nagrinėjimą, bet ne dėl to, jog pasiūlymas 
ar idėja yra per sudėtingi, bet dėl to, kad nėra užtikrintumo, kaip 
tą pasiūlymą peržiūrėti. „Mąstymo įrankių” koncepcija neutrali-
zuoja „minties plaukiojimo” problemą.

Kai statybininkas nori į lentą įkalti vinį, jis naudoja plaktuką 
arba grąžtą. Statybininko įrankiai skirti šiam tikslui pasiekti. Ed-
ward de Bono mąstymo įrankiai atlieka identišką vaidmenį:

„Štai nauja idėja. Mes ją peržiūrėsime su PMI: plius, minus, •	
įdomu įrankiu.”
„Po PMI panaudokime C&S ir įdėmiai pažvelkime, kokias •	
pasekmes gali sukelti kiekvienas iš mūsų pasirinkimų.”
„Jeigu panaudosime OPV, galėsime išplėsti savo suvokimą •	
ir įžvelgti įdomias galimybes bei savo pasirinkimų rezulta-
tus.”
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Šios CoRT mąstymo įrankių sekos panaudojimas parodo 
mums, kaip galime nukreipti savo dėmesį tam tikra linkme.

Kodėl Edward de Bono sukūrė CoRT ir kitus įrankius, kaip 
dėmesio nukreipėjus? Dėmesys šiaip sau „plaukia” išilgai mąs- 
tymo šablono. Mes galime pasirinkti, ar leisime dėmesiui „plauk- 
ti pasroviui”, ar pritaikysime mąstymo įrankį ir suvaldysime savo 
dėmesį.

Įrankio įvaldymas ir taikymas
Dr. Edward de Bono mąstymo įvaldyme turėtume matyti bent 

dvi fazes: mąstymo įrankių įvaldymą ir jų taikymą. Pirma turime 
išmokti atlikti mąstymo įrankio reikalaujamus veiksmus, o tik 
paskui bandyti tą įrankį pritaikyti konkrečiose mąstymo situaci-
jose.

Mokytojai kartais per daug skuba ir neskiria pakankamai 
dėmesio pratyboms, kuriose mokiniai galėtų išmokti nuosekliai 
atlikti reikalaujamus minties veiksmus. Kartais atrodo, kad jau 
išmokta, bet mokėjimas dar nėra tapęs įgūdžiu, t. y. etiketė PMI 
dar neįjungia automatizuoto proceso, kuriame pirma įvardijami 
pliusai, paskui minusai, o galiausiai atskleidžiamos įdomios ga- 
limybės.

Mąstymo įrankio taikymas nepasiekus įgūdžio lygmens gali 
apsunkinti mąstymo procesą ir numušti motyvaciją taikyti bet 
kokius mąstymo įrankius.

Tačiau reikia prisiminti ir kitą pusę: be nuolatinio taikymo 
įgūdžių neįtvirtinsi ir neišmoksi jų perkelti iš mąstymo pratybų į 
realų gyvenimą. 

CoRT 1 pamokos struktūra

Tipinė pamokos struktūra
CoRT pamokos loginė struktūra mokytojui ir mokiniui yra 

padiktuota pamokos kortoje. Tradiciškai CoRT pamokoje yra šios 
pagrindinės dalys:
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Pamokos 
dalis

Laikas 
(min.)

Paskirtis ir turinys

Motyvavi-
mas

2–5 Paskirtis – sužadinti mokinių motyvaciją mokytis naujo 
mąstymo aspekto.
Galimos veiklos:

Įdomus, aktualus ir gyvenimiškas mąstymo įrankio tai-•	
kymo pavyzdys, iliustuojantis jo vertę.
Žaidimas, pratimas ar kita mokinius įtraukianti įdomi •	
veikla, kurioje prireikia konkretaus mąstymo, kurio bus 
mokomasi.
Pamokos prasmės ir vertės paaiškinimas.•	

Pamokos 
esmės 
pristaty-
mas

5–10 Paskirtis – išsiaiškinti pagrindinius mąstymo įrankio ar situaci-
jos aspektus.
Galimos veiklos:

Įvadinės kortelės dalies perskaitymas ir išsiaiškinimas.•	
Pavyzdžio analizė.•	

Įrankio 
įvaldymo 
pratybos

20–30 Paskirtis – mokytis atlikti pamokoje numatytus minties veiks-
mus.
Galimos veiklos:

2–4 užduočių iš kortelės atlikimas.•	
Individualus ir grupinis darbas.•	
Mokinių atlikto darbo viešas pristatymas visai klasei.•	
Mokinių minčių fiksavimas.•	

Mąstymo 
proceso 
aptarimas

5–10 Paskirtis – paskatinti mąstymo, naudojant naujai išmoktus 
įrankius, refleksiją (metakognicija).
Galimos veiklos:

Atsakymas į kortelėje pateiktus klausimus.•	
Atsakymas į pratybų metu iškilusius klausimus apie •	
mąstymo procesą, situacijas ir įrankius.
Diskusija grupelėse ir/arba frontaliai.•	

Principų 
išryški-
nimas

4 Paskirtis – kristalizuoti esminius pamokos momentus.
Galimos veiklos:

Esminių momentų priminimas, pakartojimas ir užfik- •	
savimas.
Principų iš kortelės perskaitymas.•	
Principų aptarimas.•	
Diskusijos išvadų pakėlimas į principinį lygmenį.•	
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Pamokos 
dalis

Laikas 
(min.)

Paskirtis ir turinys

Taikymo  
ne 
mąstymo 
pamokoje 
paska-
tinimas

3 Paskirtis – perkelti pamokoje įgytus įgūdžius ir požiūrius į 
mąstymo situacijas už pamokos ribų.
Galimos veiklos:

Projektinių užduočių pristatymas.•	
Namų darbų skyrimas.•	
Taikymo atvejų aptarimas.•	

        

CoRT pamokų adaptacijos rėmai
Mokytojas visuomet pritaiko CoRT pamoką savo mokiniams ir 

prie organizacinių pamokos sąlygų. CoRT pamokose palikta gana 
daug laisvės mokytojo kūrybiškumui, bet keliami aiškūs de Bono 
metodikos reikalavimai.

Motyvavimo dalyje mokytojas yra visiškai laisvas, tik jis netu- 
rėtų pažeisti paprastumo ir koncentracijos principo. Kartais  
įdomūs ir įtraukiantys įvadai nukreipia mokinių dėmesį į paša- 
linius atraktyvius elementus. Kartais tai įveda papildomo sudė- 
tingumo, kurio reikėtų vengti.

Pamokos esmės pristatyme mokytojas turėtų prisilaikyti kor- 
telėje „užduoto” turinio, kurį gali pakomentuoti ar papildomai 
paaiškinti. Čia mokytojas pagal situaciją gali rinktis skirtingus 
metodus: skaitymą balsu, skaitymą tyliai, aiškinimą ar kt. Moky-
tojas gali pats parinkti mokiniams aiškesnį pavyzdį arba pridėti 
dar vieną. Mokytojas gali inicijuoti pavyzdžio aptarimo arba pa- 
pildymo veiklas. Trukmė priklausys nuo mokinių. Mokytojas turi 
pajausti, kada mokiniai suprato.

Praktikoje mokytojas yra laisvas pasirinkti pratybų užduotis 
iš kortelės arba pateikti paties parengtas užduotis. Čia būtina 
išlaikyti griežtus vienos užduotiies laiko rėmus: 1 min. individua- 
liam darbui, 3–5 min. grupiniam darbui. Ilgesnis darbas nukreipia 
dėmesį nuo mąstymo veiksmo mokymosi prie užduoties turinio. 
Mokytojas koreguodamas turinį turi išlaikyti užduočių įvairovės 
principą.
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Užduočių įvairovė apima:
linksmas ir rimtas užduotis,•	
lengvas ir sudėtingesnes užduotis,•	
realistines ir fantastines situacijas,•	
artimus mokinių patirčiai ir nutolusius klausimus,•	
kasdienines praktines ir globalines problemas.•	

Reikėtų stengtis, kad pateiktos užduotys būtų kuo skirtinges- 
nės savo turiniu. Taip pat reikėtų pradėti nuo linksmesnių, 
lengvesnių bei labiau nutolusių nuo kasdieninės problematikos 
užduočių ir palaipsniui pereiti prie sudėtingesnių, rimtesnių bei 
kasdieninių problemų. Kada veiksmas jau įvaldytas, tai galima 
imtis spręsti aktualią problemą, nerizikuojant, kad problemos 
turinys nustelbs mąstymo operaciją. Išlaikant šį principą bus  
nuosekliai pereita nuo treniruotės prie taikymo.

Taip pat reikėtų peržvelgti kortelėje pateiktas užduotis ir at-
kreipti dėmesį į tai, kokių mąstymo veiksmų jos reikalauja iš mo-
kinio. Pakeitus nagrinėjamų situacijų ar idėjų turinį operacinis 
turinys turėtų išlikti nepakitęs.

Diskusijoje mokytojas gali pateikti papildomų klausimų. Tų 
klausimų aktualumą gali pastebėti mokytojas arba jie gali būti 
iškelti mokinių. Čia svarbu nenukrypti į filosofines diskusijas apie 
mąstymą, o išlaikyti dėmesį ties mąstymo procesu, kurio moko-
masi toje pamokoje.

Mokytojas turėtų atkreipti mokinių dėmesį į pamokos korte- 
lėje pateiktus principus. Be to, jis kartu su grupe gali nuspręsti ir 
prie principų įrašyti visai grupei svarbų atradimą. Čia mokytojas 
laisvas pasirinkdamas metodą: jis gali tik perskaityti principus, 
principai gali būti pakomentuoti mokytojo arba mokinių. Taip 
pat galima individualiai arba grupėje išrinkti svarbiausius princi-
pus ir išryškinti jų praktinę vertę.

Projektinė užduotis turi nukreipti mokinius į jiems aktualias, 
mąstymo reikalaujančias situacijas. Pamokos kortelėse pateiktos 
dvi užduotys: viena orientuota į individualaus, o kita – į kolek-
tyvinio taikymo situacijas. Užduočių turinį ir apimtį mokyto-
jas gali keisti. Keičiant reikia nepamiršti projektinės užduoties 
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paskirties – paskatinti mokinius taikyti išmoktą pamoką kasdie- 
ninio gyvenimo situacijose.

Mokytojas taip pat gali pasirinkti atsiskaitymo už projektinę 
užduotį būdą. Galima paprašyti:

Raštu pateikti mokytojui.•	
Elektroniniu būdu nusiųsti į bendrą virtualią erdvę vi- •	
siems mokiniams.
Pristatyti klasėje visiems ir kartu aptarti.•	

Svarbu, kad mokinys bandytų taikyti, o mokytojas galėtų 
stebėti šį procesą. Dalinimasis ir bendras aptarimas atskleidžia 
papildomas mokymosi galimybes – mokiniai gali mokytis ne tik 
iš savo asmeninės, bet ir iš kitų taikymo patirties apmąstymo.

CoRT 1 pamokos pavyzdys
Patyręs dBT mokytojas Graeme Allan sutiko papasakoti, kaip 

jis integruoja mąstymo įrankius į socialinių mokslų pamoką.

Štai mano situacija. Aš pradedu socialinių mokslų pamoką  32 
mokiniams, kurių amžius 13 metų. Pamokos trukmė – 55 minu- 
tės. Aš vedu vieną formalią dBT pamoką per savaitę. Šiandien  
pristatysiu dešimtą CoRT 1 pamoką OPV: Kitų žmonių požiūriai.

Pirmas žingsnis.•	  Pamokos vertės pristatymas (aktualu-
mas)

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 jį išklausyti 
nevertindami. Šio įrankio vertė atsiskleidžia per galimybę pa-
matyti platesnį situacijos vaizdą. Tai, ką mes galvojame, gali skir-
tis nuo to, ką mano kitas. Nėra nieko blogo, kai nuomonės skiriasi. 
Tiesą pasakius, mes galime daug ko išmokti iš kitų nuomonės”.

Antras žingsnis.•	  OPV įrankio paskirtis

Visos de Bono pamokos yra paremtos bendradarbiavimu ir 
dalyvių sąveika, mokytojas-mokinys, mokinys-mokytojas. Kiek- 
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vienas vaikas bet kuriuo metu gali būti pakviestas kažką pasaky-
ti – pagrindinis mokymo būdas, kuris išlaiko mokinius budrius. 
Tuomet aš paprašau vieno mokinio garsiai perskaityti pamokos 
įvadą: „Mąstymas turi įtraukti kitus žmones...”

Vėliau, kad išlaikyčiau pamokos tempą, aš pats perskaitau 
pavyzdžių skiltį.

Tada paprašau kurio nors iš mokinių pateikti man kitą ar geres- 
nį pavyzdį, papildyti pamokos tikslą. Aš tikiuosi penkių pasi- 
sakymų. Daugiau nei penki gali atitraukti dėmesį nuo pagrindi- 
nio tikslo, išlaikyti tempą ir laiku pabaigti pamoką. Tai pagrindinis 
reikalavimas nepaisant klasės gebėjimų.

Trečias žingsnis.•	  Komandų suformavimas

Aš teikiu pirmenybę komandiniam darbui, o ne darbui gru- 
pėmis.

Mokinius suskirstau į komandas šiuo būdu: kiekvienam moki-
niui aš priskiriu skaičių nuo 1 iki 5. Duotas skaičius yra to mokinio 
šios dienos komanda. Tada sakau: „pirmoji komanda, eikite į šią 
klasės pusę, antroji komanda – eis į šią, trečioji – į šią...”

Kai turime komandas, kitas žingsnis yra paprašyti, kad kiek- 
viena komanda išsirinktų lyderį ir sekretorių. Vienintelė šio pro-
ceso 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 prakti- 
kos užduočių atlikimą per tam skirtą 10 minučių laiką. Komandos 
sekretoriaus vaidmuo yra pateikti komandos darbo rezultatus 
savo bendraklasiams. 

Ketvirtas žingsnis.•	  Praktikos klausimų pasirinkimas

OPV pamoka turi keturis praktikos klausimus. Remdamasis  
savo patirtimi patarčiau pasirinkti daugiausiai du praktikos klau- 
simus vienai komandinio darbo sesijai. Pagrindiniai dBT koman-
dinio darbo elementai yra tempas, koncentracija, bendradar-
biavimas ir rezultatai. Dešimties minučių darbas komandoje yra 
pakankamai ilgas – kai kurie patartų jį sutrumpinti – dirbti pagal 
parinktus klausimus.
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Komandinio darbo metu aš vaikščiodavau po klasę padrąsin- 
damas, paaiškindamas, organizuodamas...

Tuo metu, kai komandos vadovas organizuodavo diskusiją, 
komandos sekretorius užsirašydavo pagrindinius punktus, ku-
riuos vėliau turėdavo pateikti klasei.

Laikas, skirtas komandiniam darbui, būdavo fiksuotas, kaip 
aš sakydavau: „man sufleruoja mano auksinis Rolex“ (realybėje  
aliuminis paprastas Swatch laikrodukas), „gerai, liko dvi minu- 
tės...”

Penktas žingsnis.•	  Rezultatų pristatymas klasei

Komandos sekretorius žinodavo, kad turės pristatyti koman-
dos 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 būdavo realus OPV taikymo pavyzdys. 
Nebuvo leidžiama komentuoti nei vienos išsakytos minties visų 
pristatymų metu.

Kiekvienos komandos pristatymas būdavo pateikiamas per 
5 minutes, norėdavau, kad tai būtų padaryta ir per trumpesnį 
dviejų minučių laiką.

Šeštas žingsnis.•	  Komandų pristatymų pakomentavimas

Mokiniams susipažinus su dBT „etosu”: dalinimusi, išklausy- 
mu, pozityvumu ir konstruktyvumu, paaiškinimų ieškojimu...– 
diskusijos tapo lengviau suvaldomos. Pradžioje mokiniai šį laiką 
traktavo kaip laiką ginčui.

Diskusija apie komandų pristatymus vertinga tuo, kad į dis-
kusijas įtraukia kiek galima daugiau mokinių po to, kai pristaty-
mai padaryti. Tai buvo ypač aktualu dirbant su vadinamaisiais 
„kvailais 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 pa-
sakyti!” „Bilai, mes nepajudėsim tol, kol tu ko nors nepasakysi...”

Šiame etape atsiskleidžia du dBT mokymo elementai: malo- 
numas mokytis ir koncentracija į tikslus bei OPV vertingumą.
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Septintas žingsnis.•	  Pamokos peržiūra

Pamoka buvo formali: atlikta nemažai veiksmų, kuriuos moki-
niai greitai išmoksta ir pradeda vertinti. Dabar be jokios įtampos 
ar spaudimo mokiniai gali patarti, provokuoti, spėlioti...

Proceso disciplina, net jeigu ir neformali, reikalauja, kad mo- 
kiniai pakomentuotų įrankio vaidmenį ir jo vertę. Dažnai tai 
būdavo galimybė mokiniams išbandyti mano požiūrį į tam tik- 
ro įrankio vertingumą. Aš paskatindavau ir padrąsindavau šį 
mandagų nuomonių apsikeitimą.

Aštuntas žingsnis.•	  Projektas

Vienas iš svarbiausių dBT aspektų yra „darymas” (angl. „op-
eracy”), t. y. darymo įgūdis, naujų mąstymo įrankių naudojimas 
realiame pasaulyje, praktinėse situacijose.

Projektų skiltis pamokos užrašuose turi keletą klausimų, iš 
kurių vienas arba du pateikiami mokiniams klasėje. Kartais ši  
skiltis dar vadinama namų darbais. Vieną iš klausimų aš savo mo-
kiniams duodavau kaip namų darbų užduotį.

Devintas žingsnis.•	  Pamokos užrašai ir Pamokos plakatas

Aš norėjau kiekvienos klasės mokinius pirmiausia išmokyti 
CoRT 1. Tam prireikė dešimties pamokų, ir tai nepakenkė moky-
mo 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: kad kiti žmonės turi 
savo nuomonę, ji nėra jūsų nuomonė.”
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CoRT 1 mąstymo įrankių panaudojimas sprendžiant dalyko 
mokymo uždavinius

Ne visuomet mokytojas kelia ir sprendža mąstymo lavinimo 
uždavinius. Daugumai dalykininkų pirmasis prioritetas yra da-
lyko mokymas. Mąstymo lavinimas jiems yra tiek svarbus, kiek  
jis padeda mokiniams geriau išmokti dalyką.

Tokioje situacijoje taip pat gali padėti Edward de Bono meto-
dika, jei ji bus tikslingai taikoma mąstymo reikalaujančių dalyko 
mokymo uždaviniams spręsti.

Sėkmingam taikymui mokytojas pirmiausia turi sau atsakyti į 
kelis klausimus:

Kokius dalyko mokymo uždavinius jis ar ji sprendžia?•	
Kokio mąstymo ir kiek mokiniams reikia šių uždavinių •	
sprendimui?
Kokie CoRT 1 programoje pristatyti mąstymo įrankiai gali •	
būti panaudoti?
Kaip tie įrankiai gali būti integruoti į dalyko pamoką?•	

Toliau šiuos visus klausimus nuosekliai aptarsime.

Dalyko mokymo uždaviniai ir jiems reikalingas mąstymas
Senojoje mokymo tradicijoje didžioji dalykų mokymosi da-

lis buvo paremta atmintimi. Nereikėjo daug mąstyti, pakako 
išmokti tai, kas surašyta vadovėliuose arba persakyta mokytojo 
per pamoką. Dvidešimt metų vykstanti ugdymo turinio per- 
tvarka paliko savo pėdsakus. Ryškiausias iš jų yra perėjimas nuo 
pasyvių žinių prie aktyvių kompetencijų. Iš mokinio reikalauja- 
ma vis daugiau mąstymo.

Tačiau reikia prisiminti, kad „išmokimo daug nemąstant” 
elementų vis dar gausu dabartinėje mokykloje: dalykuose yra 
dar daug informacijos, kurią reikia atsiminti, o kontrolinių darbų 
metu ir egzaminuose daug lengviau tikrinti pasyvias žinias nei 
gebėjimą jas taikyti.

Todėl dalyko mokytojas turi būti budrus ir aiškiai sau bei 
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mokinams atskirti tuos mokymosi momentus, kur yra būtinas 
mąstymas ir kur jis nėra toks svarbus.

Bendrosiose ugdymo programose (2008 redakcijoje) yra 
aiškiai įvardinti dalyko mokymo uždaviniai, rezultatai ir jų pasie-
kimo lygmenys. Šiuose programų elementuose ir reikėtų ieškoti 
reikalavimo mąstymui.

Kadangi projektuojant ugdymo turinį buvo pasiremta Bloom’o 
ugdymo uždavinių taksonomija, tai palengvina reikalavimų mąs- 
tymui atpažinimą.

Čia peržvelkime šešis Bloom’o išskirtus uždavinių tipus bei 
aptarkime jų sprendimui reikalingą mąstymą.

Pasieki-
mų kate-
gorija

Vartojami  
veiksma-
žodžiai

Reikalingas mąstymas

ŽINIOS rasti,  
nustatyti, 
išrinkti, 
išrašyti 
atpažinti, 
įvardinti,  
suformuluoti,  
apibrėžti, 
aprašyti, 
prisiminti

Tai minimalaus mąstymo reikalaujantys mokymosi 
uždaviniai.
Mokymosi sėkmė pagrįsta atmintimi.
Besimokančiam reikia atpažinti užduoties reikalavimus ir 
parinkti tai, kas tuos reikalavimus atitinka.
Apmąstytą informaciją lengviau prisiminti. Bet koks 
mąstymas gali būti įtrauktas tokiam apmąstymui paska-
tinti.

SUPRATI-
MAS

Performu-
luoti,
perfrazuoti,
suporuoti, 
iliustruoti, 
paaiškinti, 
apginti, 
išskirti, 
apibendrinti, 
susieti,  
interpretuoti,  
pratęsti, 
numatyti.

Labai glaudžiai susijęs su suvokimu.
Daugiau mąstymo reikia, jei pirminis suvokimas neleidžia 
apčiuopti dalyko reikšmės ir prasmės.
Kartais mokiniui pakanka teisingai suprasti, o kartais 
reikia pateikti savo unikalią dalyko interpretaciją. 
Mąstymas, siekiant supratimo, gali būti skirtingas:
- analizė, gilinimasis ir logikos pritaikymas,
- bandymas pažvelgti kitaip ir suvokimo keitimas.
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Pasieki-
mų kate-
gorija

Vartojami  
veiksma-
žodžiai

Reikalingas mąstymas

TAIKY-
MAS

Organizuoti, 
apibendrinti, 
inscenizuoti, 
manipuliuoti,  
paruošti, 
pakeisti,
pagaminti, 
pritaikyti, 
panaudoti, 
išspręsti,
parodyti

Reikalingas praktinis mąstymas: veikla – priemonė – tai-
kymo būdas.
Dažnai tenka derinti abstraktų ir konkretų mąstymą: 
abstrakčios žinios taikomos konkrečiose situacijose.
Mąstymo poreikis priklauso nuo užduoties:
- Jei užduota ką, kur ir kaip taikyti, tai mąstymo reikia 
mažiau.
- Jei užduota taikymo situacija ir tai, ką reikia pritaikyti, 
tai mąstymas nukreiptas į taikymo būdų paiešką.
- Jei neužduota taikymo situacija, tai ją reikia atpažinti 
arba susikurti, o tai jau reikalauja daugiau mąstymo ir 
tame mąstyme yra stipresnė kūrybiškumo dimensija.

ANALIZĖ Analizuoti, 
palyginti, 
klasifikuoti, 
išskirti,  
kategorizuoti, 
suskaidyti, 
diferencijuoti, 
išdalinti, 
apžvelgti, 
išrinkti,
prioretizuoti

Tai analitinio mąstymo veikla, reikalaujanti loginių 
pastangų.
Analizė yra paremta pirminiu analizuojamo objekto su-
vokimu. Analizės metu suvokimas gali keistis ir apsun- 
kinti analizės procedūrą.
Analizė nėra sudėtingiausia mąstymo operacija, bet 
sudėtingas gali būti analizės metodo bei skaidymo prin-
cipo parinkimas, atsižvelgiant į analizės paskirtį ir anali-
zuojamo objekto prigimtį.
Reikalingas analizės gylis ir plotis nulemia analitinio dar-
bo kiekį, bet ne jo sudėtingumą.

VERTINI-
MAS *

Vertinti,  
pasverti, 
peikti, 
kritikuoti, 
paremti,
pateisinti, 
susieti,
apibendrinti, 
įvertinti, 
nuteisti,  
rekomen-
duoti

Tai kritinio mąstymo veikla, reikalaujanti loginio mąsty- 
mo pastangų.
Skirtingas vertinimas reikalaus skirtingų mąstymo pa- 
stangų:
- Gali užtekti momentinės emocijomis ir nuojauta grįstos 
vertinamosios reakcijos, kurios pateikimas nereikalauja 
daug mąstymo pastangų.
- Gali būti atliekamas pirminio suvokimo padiktuoto 
vertinimo loginis pagrindimas, jis reikalaus mažai pa- 
stangų.
- Gali būti atliekamas nuoseklus vertinimas pagal aiškiai 
apibrėžtus kriterijus. Toks vertinimas reikalaus logiško ir 
disciplinuoto mąstymo.
- Gali būti originaliai apibrėžiami kriterijai ir jų pagrindu 
atliekamas vertinimas – tai reikalaus tiek kūrybinio, tiek 
ir loginio mąstymo.
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Pasieki-
mų kate-
gorija

Vartojami  
veiksma-
žodžiai

Reikalingas mąstymas

SINTEZĖ /  
KŪRYBA*

Komponuoti,
kombinuoti,  
išvystyti, 
projektuoti, 
modeliuoti, 
konstruoti, 
kurti, išrasti, 
atrasti, sugal- 
voti, kelti 
hipotezę, 
kelti idėją.

Tai kūrybinio mąstymo veikla.
Ji gali būti labai įvairi:
- Tai skirtingų žinių ar požiūrių sintezė.
- Tai išradingas problemos sprendimas.
- Tai naujo matymo, požiūrio atskleidimas.
- Tai originalios idėjos iškėlimas.
- Tai vertingo kūrinio sukūrimas realizuojant originalias 
idėjas.
Kūrybinė veikla reikalauja įvairialypio mąstymo.

* Bloom’o mokinys L. Anderson adaptavo taksonomiją, „sintezę” pakeisdamas į 
„kūrybą” ir pakeldamas ją virš „vertinimo”. Ši lentelė grįsta adaptuota taksonomi-
ja. 

Mąstymo įrankiai dalyko mokymo uždaviniams spręsti
Tada, kai turime aiškiai iškeltus dalyko mokymo uždavinius 

ir galime įžvelgti mąstymą, kuris reikalingas tų uždavinių spren-
dimui, tada galime pasirinkti to mąstymo realizavimui reikalin-
gus mąstymo įrankius.

CoRT 1 IŠPLĖTIMAS programoje dr. Edward de Bono pristato 
septynis mąstymo įrankius ir tris mąstymo situacijas. Žinoma, kad 
šis įrankių kiekis bus nepakankamas plačiai mokymosi uždavinių 
įvairovei. Taigi, čia prisiminsime, kad visa CoRT programa apima 
60 pamokų. Be to, dr. Edward de Bono yra sukūręs kitas popu-
liarias priemones, kaip „Šešios mąstymo kepuraitės”, „Šeši veiklos 
batai”, „Šeši veiklos medaliai” ir „Suvokimo žemėlapis”.

Toliau aptardami dalyko mokymo uždavinių sprendimą pla- 
čiau pristatysime CoRT 1 mąstymo įrankių panaudojimo galimy- 
bes. Kitus mąstymo įrankius tik paminėsime, kad mokytojai ga- 
lėtų atsirinkti, kas jiems iš dBT metodikos yra aktualu, ir įtraukti 
tai į artimiausius kvalifikacijos tobulinimo planus.
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Žinių įgijimą palaikantys mąstymo įrankiai

CoRT 1 programos mąstymo įrankiai gali būti panaudojami 
tik kaip pamokos turinio įveiklinimo priemonės. Nėra svarbu, ku- 
riuos mąstymo įrankius mokytojas panaudos, svarbu tik tai, kad 
mokiniai aktyviai įsitrauktų ir apmąstytų pamokos medžiagą. 
Mokiniai geriau atsimins tą medžiagą, su kuria jie dirbo, kuria 
manipuliavo ir kurią giliau apmąstė.

Kitų mąstymo įrankių panaudojimas:
CoRT 5 INFORMACIJA IR JAUSMAI – „Turima ir trūkstama •	
informacija” (41 CoRT pamoka), „Klausimai: šaudantys ir 
gaudantys” (42). „Paruoštukai: kaip pagalba ir kaip pakai- 
talas” (47).
„Šešios mąstymo kepuraitės” – Baltoji kepuraitė.•	
„Šeši veiklos batai” – Pilki sportiniai bateliai.•	

Supratimą plėtojantys mąstymo įrankiai
Visa CoRT 1 programa yra skirta suvokimo plėtrai. Taigi, siste- 

mingai dirbant su CoRT 1 įrankiais galima tikėtis platesnio dalyko 
suvokimo bei supratimo gylio ir pločio.

Priklausomai nuo pageidaujamos išplėtimo krypties, galima 
dirbti ir su pasirinktiniais CoRT 1 įrankiais:

PMI galima panaudoti siekiant išplėsti idėjų suvokimą.•	
CAF padės ištirti veiksnių lauką ir išsiveržti iš siaurios •	
priežasties–pasekmės grandinės.
C&S išplės veiksmais daromo poveikio sampratą.•	
AGO padės geriau suvokti veiksmų tikslingumą.•	
FIP atkreips dėmesį į svarbumo eilę.•	
APC padės peržengti vienintelio galimo kelio, vienintelės •	
geros interpretacijos ar vieno teisingo supratimo apriboji-
mus.
OPV praturtins individo supratimą skirtingų žmonių pers-•	
pektyvomis.
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Kitų mąstymo įrankių panaudojimas:
„Suvokimo žemėlapis“ padės supratimą kurti atsispiriant •	
nuo individualaus suvokimo.
CoRT 2 ORGANIZAVIMAS  pirmoji dalis padės įsigilinti į •	
nagrinėjamą temą arba dalyką – „Atpažink“, „Analizuok“, 
„Palygink“, „Išrink“ ir „Pažvelk kitaip“.
CoRT 3 SĄVEIKA programos instrumentai pasitarnaus  •	
geresniam komunikacinio turinio supratimui – EBS, „Įro- 
dymas: tipas“, „Įrodymas: vertė“ ir „Įrodymas: struktūra“.
CoRT 5 INFORMACIJA IR JAUSMAI – „Supaprastinimas •	
ir iššaiškinimas“ (SF & CF), „Aukšta ir žema vertė“ (VH & 
VL), „Asmeninis tikėjimas ir tikėjimas kitais“ (BP & BO), 
„Prieštaros ir klaidingos išvados“ (CO & FCo)

Taikymą skatinantys mąstymo įrankiai
Šio lygmens mokymo uždaviniai sukuria plačiausias CoRT 

įrankių panaudojimo galimybes. Žinių  ir įgūdžių taikymo situa- 
cijos gali būti labai įvarios pagal savo reikalavimą mąstymui.

Jei pakanka tiktai pritaikyti žinias ir standartines operacijas 
tipinių uždavinių sprendimui, tai mokiniui užtenka atpažinti 
užduoties reikalavimus (CoRT 2 „Atpažink”), parinkti uždavinio 
sprendimui tinkamas žinias ar standartines operacijas (CoRT 2 
„Palygink” ir „Išrink”) bei jas pritaikyti. 

Jei taikymo situacija šiek tiek sudėtingesnė, tai ją reikia 
išanalizuoti (CoRT 2 „Analizuok”) arba net pabandyti pažvelgti į ją 
iš kitos perspektyvos (CoRT 2 „Pažvelk kitaip”).

Kartais taikymo užduotis yra atviro pobūdžio, t. y. nėra vieno 
teisingo būdo ją atlikti. Mokiniui tenka pritaikyti daugiau CoRT 1 
programos instrumentų:

Paieškoti taikymo alternatyvų (APC).•	
Tas alternatyvas apmąstyti (PMI, CAF, C&S).•	
Pasitikrinti tikslus ir uždavinius (AGO).•	
Susidėstyti prioritetus (FIP).•	
Įvertinti mokytojo požiūrį (OPV).•	

Dar daugiau mąstymo reikia, kai taikymo situacija nėra nuro- 
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dyta užduotyje arba ji pateikta abstrakčiai ir aiškiai neapibrėžta. 
Tokiu atveju ją reikia susirasti arba susikurti patiems. Tada reikia 
panaudoti kūrybinio mąstymo instrumentarijų (CoRT 4 KŪRYBA)

Kiekvienas taikymas yra tikslinga minties veikla, kuri bus efek-
tyvi tada, jei mokinys gebės ją organizuoti. Šioje situacijoje moki-
niui gali padėti CoRT 2 ORGANIZAVIMAS instrumentai: „Pradėk”, 
„Organizuok”, „Fokusuok”, „Apjunk” ir „Daryk išvadas”.

Kaip ir daugeliui tikslingų minties veiklų, taip ir taikymui gali 
būti panaudota „Nusitaikyk – Išplėsk – Sutrauk” (TEC) sąranga iš 
CoRT 6 VEIKIMAS.

Taikyme taip pat gali būti panaudotos „Šešios mąstymo ke- 
puraitės”. Priklausomai nuo taikymo situacijos gali būti panaudo-
tos individualios kepuraitės, trumposios ar ilgosios sekos.

Iš „Šešių veiklos batų” sąrangos geriausiai tiktų dveji batai: 
„formalūs laivyno batai” standartinėms  ir „rudi rudeniniai batai” 
nestandartinėms taikymo situacijoms.

Analizę aprūpinantys mąstymo įrankiai
CoRT programoje analitinę veiklą tiesiogai aprūpina keturios 

pirmos CoRT 2 ORGANIZAVIMAS operacijos: „Atpažink”, „Anali-
zuok”, „Palygink” ir „Išrink”.

Mokymosi procese analizė nėra savitikslė, analizuojama sie- 
kiant giliau ar plačiau pažinti nagrinėjamą reiškinį. Tokiam anali-
tiniam darbui sėkmingai gali būti pritaikoma „Nusitaikyk – Išplėsk 
– Sutrauk” (TEC) sąranga (iš CoRT 6 VEIKSMAS).

Analitinei veiklai tinkami „pilkieji sportiniai bateliai” iš „Šešių 
veiklos batų” sąrangos.

Kaip pagalbinės priemonės analitinėje veikloje gali būti pa- 
naudoti darbo su informacija instrumentai iš CoRT 5 INFOR-
MACIJA IR JAUSMAI: „Turima informacija ir trūkstama informa- 
cija” (FI&FO) ir „Klausimai: šaudantys ir gaudantys” (FQ&SQ) arba 
baltoji kepuraitė iš „Šešių mąstymo kepuraičių” sąrangos.
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Vertinimą aprūpinantys mąstymo įrankiai
Pirmoji CoRT 1 pamoka PMI gali būti naudojama vertinimui. Ji 

pakeistų vertinimo kultūrą:
Reikalavimu pirma iškelti pliusus, o tik paskui nurodyti mi-•	
nusus PMI padėtų suvaldyti nežabotą kritiką ir priverstų 
pažvelgti į vertinamą dalyką giliau prieš jį atmetant.
PMI padėtų išplėsti vertinimo sampratą nuo pliusų ir mi- •	
nusų apžvalgos iki įdomių galimybių atskleidimo. Aukš- 
tesnę vertę įgis tai, kame bus įžvelgta daugiau galimybių. 
PMI padės ne tik įvertinti tai, kas yra akivaizdu, bet ir įžvelg- 
ti vertę, kurios pliusai ir minusai neapčiuopia.

Kitose CoRT programos pamokose taip pat galima rasti verti-
nimui tarnaujančių mąstymo įrankių:

„Įvertinimas” iš CoRT 4 KŪRYBA.•	
„Aukšta ir žema vertė” (VH&VL”) iš CoRT 5 INFORMACIJA IR  •	
JAUSMAI.
„Įrodymas: vertė” iš CoRT 3 SĄVEIKA.•	

Pirminė „Šešių veiklos medalių” sąrangos paskirtis yra padėti 
sąmoningai generuoti vertę, tačiau ši sąranga gali būti sėkmin- 
gai panaudota ir vertinimui. Sąmoningas dėmesio nukreipimas 
į šešias vertės sritis leidžia plačiau pažvelgti ir įvertinti daugiau 
aspektų.

Vertinimui gali būti panaudotos tam darbui skirtos paprastos 
ir pilnosios „Šešių mąstymo kepuraičių” sekos.

 Kūrybinio mąstymo įrankiai
Didelis dėmesys dr. Edward de Bono mąstymo lavinimo siste-

moje yra skiriamas kūrybiniam mąstymui. Įvadinėje CoRT 1 pro-
gramoje galima aptikti stiprią kūrybinio mąstymo dimensiją:

PMI įrankyje „įdomių galimybių įžvelgimo” veiksmas •	
priverčia į idėją pažvelgti ne tik kritiškai, bet ir kūrybiškai,
CAF įrankis priverčia pagalvoti apie tai, apie ką šiaip nepa-•	
galvojame,
C&S pareikalauja kūrybinių pastangų modeliuojant gali-•	
mus ateities scenarijus,
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AGO ir FIP padeda kūrybines pastangas nukreipti pras-•	
minga linkme,
APC priverčia kurti alternatyvas ir įžvelgti naujas galimy-•	
bes,
OPV reikalauja kūrybiškumo modeliuojant kito žmogaus •	
požiūrį.

Kūrybinio mąstymo dimensiją galima įžvelgti ir daugelyje kitų 
CoRT programos pamokų, tačiau tiesioginis dėmesys kūrybi- 
niam mąstymui skirtas CoRT 5 KŪRYBA programoje.

Kūrybai yra skirta žalioji kepuraitė iš „Šešių mąstymo ke- 
puraičių” sąrangos. Taip pat siūlomos paprastos ir pilnosios ke- 
puraičių sekos mąstymui kūrybiškumo reikalaujančiose situaci-
jose: projektuojant, sprendžiant problemas, kuriant ir kt..

„Šešių veiklos medalių” sąrangoje į kūrybiškumą pažvelgiama 
kaip į vertės sukūrimą. Siekiant sustiprinti šią kūrybiškumo di- 
mensiją „Šešių veiklos medalių” sąranga yra nepakeičiama 
priemonė.

dBT integracijos į dalyko pamoką galimybės
Mokytojo sprendimas, kaip integruoti dBT mąstymą į dalyko 

pamoką, priklauso nuo daugelio veiksnių. Galima išskirti tris  
svarbiausias veiksnių grupes:

Mokytojas – taikymas priklauso nuo jo tikslų, motyvacijos, •	
mąstymo ir pedagoginės veiklos stiliaus, susipažinimo su 
Edward  de Bono mąstymu, mąstymo įrankių įvaldymo ir 
kt.
Dalykas – taikymas priklauso nuo dalyko mokymo užda- •	
vinių, dalyko mokymuisi reikalingo mąstymo, dalyko mo- 
kymo programos intensyvumo, dalyko mokymo tęstinu- 
mo ir kt.
Mokiniai – taikymui aktualu jų amžius, mąstymo branda, •	
ankstesnės mokymosi mąstyti patirtys, mokymosi moty-
vacija ir kt.

Čia apžvelgsime kelias dBT mąstymo integracijos į dalyką ga- 
limybes.
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Tęstinė mąstymo lavinimo programa dalyko rėmuose
Jei mokytojas siekia ne tik dalyko mokymo, bet ir mąstymo 

lavinimo tikslų bei atranda sąlyčio taškus tarp dBT mąstymo ir 
savo dalyko mokymuisi reikalingo mąstymo, tai jis drąsiai gali 
rinktis ir į savo dalyką integruoti pasirinktą dr. Edward de Bono 
mąstymo lavinimo sistemos dalį.

Toks mokytojas parengia integruotą dalyko mokymo ir mąs- 
tymo lavinimo programą savo pasirinktam laikotarpiui. Toje pro-
gramoje šalia dalyko tikslų jis kelia mąstymo lavinimo tikslus, nu-
mato tų tikslų siekimo priemones bei pasiekimų vertinimą.

Savo dalyke mokytojas skiria apibrėžtą laiką mąstymo įrankio 
perdavimui. Ši dalis yra vedama pagal dr. Edward de Bono nu- 
rodytą pamokos struktūrą. Neatlikus šio veiksmo negalima saky- 
ti, kad mokiniams buvo perduotas mąstymo įrankis.

Nebūtinai viena mąstymo pamoka turi vykti per į vieną daly- 
ko pamoką. Galima mąstymo pamoką išskaidyti į dalis ir ją iš- 
dėstyti pagal tai, kaip geriausiai tinka konkrečioje mokymo-
mokymosi situacijoje. 

Įrankio perdavimą turėtų lydėti įrankio taikymas. Taikymo da- 
lis gali būti sujungta su dalyko mokymusi. Mokytojas turėtų pa- 
rengti savo dalykui specifines taikomąsias užduotis. Tas užduo- 
tis jis gali įterpti į mąstymo pamoką – dalyje „Projektas” – arba 
panaudoti bet kurioje dalyko mokymosi vietoje.

Mokytojui reikėtų prisiminti, kad tik nuoseklus įrankių taiky-
mas padeda mokiniams įvaldyti mąstymo įrankius ir pajausti jų 
teikiamą naudą. Pajutę naudą mokiniai patys ims taikyti mąsty- 
mo įrankius mokytojo neprašomi.

Vienas iš svarbesnių mokytojo sprendimų – mokymosi mąsty- 
ti intensyvumas. Mokytojai klausia: „Kiek laiko aš turiu skirti vie- 
nai mąstymo pamokai?”, „Kada jau laikas pereiti prie antros pa- 
mokos?” Atsakymas į šiuos klausimus slypi mokiniuose. Jei mo- 
kytojas mato, kad mokiniai suprato mąstymo pamokos esmę, 
geba atlikti reikalingus minties veiksmus ir pereina prie taikymo,  
tai metas judėti pirmyn. Tik reikia prisiminti, kad vieną kartą mo-
kiniams perdavus mąstymo įrankį, reikia išnaudoti kiekvieną 
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pasitaikiusią progą jį praktiškai pritaikyti. Taigi, taikymo fazė ne-
sibaigs.

Kitas svarbus dalykas yra vertinimas. Kadangi mokytojas sie- 
kia ne tik dalyko mokymo, bet ir mąstymo lavinimo tikslų, tai 
ir vertindamas turi įtraukti mąstymą. Mokytojas gali pasirinkti. 
Jis gali panaudoti mąstymo įrankių įvaldymo testus arba į savo 
dalyko kontrolinius darbus įtraukti užduotis, reikalaujančius pa- 
naudoti mąstymo įrankius.

Pasirinktinių mąstymo lavinimo įrankių integracija
Susipažinę su CoRT programa mokytojai pastebi, kad kai ku-

rie mąstymo įrankiai labai tinka jų dalykų pamokoms: jie atliepia 
pageidaujamą mąstymą ir lengvai siejami su dalyko mokymo 
uždaviniais. Tie mokytojai pasirenka jiems tinkamiausius įran- 
kius ir integruoja juos į savo dalyko pamoką.

Tokiu atveju mokytojas savo dalyko pamokoje skiria laiko pa- 
sirinkto mąstymo įrankio perdavimui. Mokytojas pagal meto-
dikoje nurodytą struktūrą veda mąstymo pamokėlę, o vėlesnėse 
pamokose daug kartų naudoja įvestą įrankį savo dalyko moky-
muisi.

Taip dirbant su mąstymo įrankiais mokiniai ne tik mokosi 
dalyką, bet ir praturtina savo mąstymo instrumentarijų, o gerai 
įvaldę kelis mąstymo įrankius, juos perkelia į kitų dalykų pamo-
kas ir ten juos savarankiškai pritaiko.

Tokioje situacijoje mokytojui svarbu ne tiek mąstymo lavini-
mas, kiek dalyko uždavinių sprendimas. Vertinime jis atkreipia 
dėmesį į tai, kaip tinkamo mąstymo įrankio panaudojimas gerina 
dalyko išmokimą.

Mokytojui daug lengviau mokiniams perduoti ir pritaikyti vie- 
ną ar kelis mąstymo įrankius negu visą nuoseklią programą, ta- 
čiau jam daug sudėtingiau atsirinkti tinkamus mąstymo įrankius. 
Sėkmingai atrankai reikalingas gilesnis ir platesnis susipažini- 
mas su visa mąstymo lavinimo sistema.
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Mokytojo mąstymas panaudojant pasirinktus įrankius
Kartais mokytojai susižavi Edward de Bono mąstymo įrankiais 

kaip savo paties mąstymo ir veiklos galimybe, bet nemato reikalo 
ar neturi sąlygų skirti laiko tiesioginiam mąstymo mokymui. Jie 
nekelia mąstymo lavinimo tikslų ir nevertina pasiekimų šioje sri-
tyje. Tokie mokytojai neveda mąstymo lavinimo pamokėlių pa- 
gal dBT metodikoje reikalaujamą struktūrą, tačiau mąstymo 
įrankius taiko patys:

planuodami pamokas,•	
spręsdami problemas klasėje,•	
reaguodami į mokinių idėjas ir klausimus,•	
rengdami mokymosi medžiagą,•	
formuluodami užduotis ir t. t.•	

Mokytojas, taikydamas mąstymo įrankius, ne tik pats juos 
įvaldo, bet ir mokiniams demonstruoja kitokį mąstymą. Moky-
tojo reakcijos ir pateikiamos užduotys priverčia mokinius kitaip 
mąstyti.

Kartais mokytojai pasirenka šį integracijos būdą kaip pirmą 
žingsnį, kaip mąstymo įrankių išbandymą. Sėkmė juos motyvuo- 
ja žengti kitą žingsnį ir skirti daugiau dėmesio mąstymo įran- 
kiams.

Šis integracijos būdas neabejotinai yra vertingas mąstymo 
įrankius taikantiems mokytojams, kadangi jie patys mokosi mąs- 
tyti naudodami mmąstymo įrankius ir tobulina savo paties 
mąstymą. Neabejotinai tai yra vertinga ir mokiniams, kadangi 
mokytojas geriau planuoja pamokas, parengia prasmingesnes 
užduotis bei medžiagą ir pozityviau reaguoja į mokinių mintis. 

Nepriklausomai nuo to, kiek šis integracijos būdas būtų vertin-
gas, būtina prisiminti, kad jis yra už dr. Edward de Bono mąstymo 
lavinimo metodikos rėmų: mokiniai gali mokytis mąstyti ko-
pijuodami ir kartodami turtingesnį mokytojo mąstymą, tačiau 
mąstymo įrankiai mokiniams nėra perduodami.
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dBT kaip mokymo ir mokymosi procesus paįvairinantis metodas
Dalis mokytojų susižavi dr. Edward de Bono metodika kaip 

mokinius aktyvinančia priemone. Šie mokytojai nekelia mąstymo 
lavinimo tikslų ir nesiangažuoja iš esmės revizuoti ugdymo turinį 
tam, kad jame būtų skiriama vietos mąstymo kompetencijos 
plėtotei. Tokius mokytojus tenkina dalyko mokymas, kurį jie nori 
padaryti kuo įdomesnį ir patrauklesnį mokiniui. Šiems tikslams 
siekti gali būti pritaikyti dBT metodikos elementai.

Tokiai dBT integracijai nekeliami griežti metodikos reikalavi-
mai. Mokytojai pasirenka tai, kas, jų požiūriu, tinka ir motyvuo- 
ja jų mokinius. Vieni gali papasakoti apie naują būdą žvelgti į  
idėjas bei pasiūlyti tą būdą išbandyti, kiti gali panaudoti įdo- 
mesnes pratybų užduotis, treti – skirti laiko pamokoje vyku-
sio mąstymo aptarimui, ketvirti gali bandyti įgyvendinti jiems 
prasmingą mąstymo principą. Visai nesvarbu, ką mokytojai pa-
sirinks, svarbu, kad tai padės jiems praturtinti pamoką ir sudo- 
minti mokinius. Mokytojai žino, kad motyvuoti ir aktyvūs moki-
niai visuomet pasieks daugiau.

CoRT pamokų medžiaga ir jos panaudojimo galimybės

CoRT pamokos korta

Tai pagrindinė CoRT pamokos medžiaga. Ji būtina mąstymo 
įrankio įvaldymo pamokai.

Ji turi kelias paskirtis:
Priminti mokytojui ir mokiniams pamokos struktūrą ir nuo- •	
seklius pamokos žingsnius.
Pateikti minimalią medžiagą, būtiną pamokoje nagri- •	
nėjamam mąstymo aspektui įvaldyti.
Mokiniui atstoti pamokos užrašus ir greitai priminti se- •	
niau išmoktos pamokos esmę.

Yra skirtinga pamokos kortų panaudojimo patirtis.
Vieni mokytojai prieš CoRT programos įgyvendinimą supa- 
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žindina mokinius su kortomis ir jas išdalina. Tai padeda smal- 
siems mokiniams pačioje pradžioje susipažinti su visomis pa- 
mokomis ir motyvuoti save jų mokymuisi.

Kiti mokytojai pamokos kortą išdalina tik tos pamokos metu.
Tokiu atveju geriau koncentruojamas mokinių dėmesys ir panau-
dojamas netikėtumo efektas.

Ne tiek svarbu, kada ji yra atiduodama, daug svarbiau, kaip 
su ja dirbama. Darbas su pamokos korta yra aptartas pamokos 
struktūros skyriuje.

Pamokos kortą savo mokiniams gali parengti pats mokytojas, 
bet jis turi laikytis kortos struktūros. Mokytojui tenka adaptuo-
ti kortą tais atvejais, kai jis dirba su jaunesniais arba specifinių 
gebėjimų vaikais.

Jaunesniems vaikams ir menkesnių gebėjimų moksleiviams 
adaptuoti reikėtų supaprastinimo kryptimi. Reikėtų padidinti 
šriftą, sumažinti ir supaprastinti aiškinamąją dalį, parinkti vaikams 
artimesnį ar lengvesnį pavyzdį. Pavyzdį ir praktikos užduotis ga- 
lima iliustruoti žaismingais piešinukais, kurie padeda įsijausti 
į situaciją. Diskusijoje reikėtų palikti tik kelis tokio amžiaus vai-
kams suprantamus klausimus. Palikti vieną projektinę užduotį, 
kurią susieti su to amžiaus vaikams aktualiomis gyvenimiškomis 
situacijomis.

Vyresniems moksleiviams adaptuojama siekiant išlaikyti susi- 
domėjimą ir pakankamą intelektinę stimuliaciją. Jiems dažniau- 
siai papildoma pratybų užduočių ir projekto dalis.

Simuliaciniai žaidimai
Mąstymo pamokos pagal pamokos kortas ilgainiui tampa ru- 

tinine procedūra, kurią retkarčiais reikėtų sugriauti. Tam tinka 
simuliaciniai žaidimai.

Mokytojai gali kurti dirbtines situacijas, kuriose būtų imituo-
jamos ir sužaidžiamos realios gyvenimiškos situacijos. Mokiniai 
įtraukiami į tas situacijas, jų prašoma mąstyti, priimti sprendi-
mus ir veikti. CoRT 1 programoje mąstymo situacijų pamokos – 
„Taisyklės”, „Planavimas” ir „Sprendimai” – ypač tinkamos simulia-
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ciniams žaidimams.
Priklausomai nuo siekiamų tikslų mokytojas gali pasirinkti, ar 

jis nurodys, kokius CoRT mąstymo įrankius mokiniai turi pritai-
kyti, ar leis laisvai pasirinkti, o gal jis visai nenurodys reikalavimo 
pritaikyti mąstymo įrankius, o tik žiūrės, ar mokiniai juos natūra- 
liai taiko.

Mokytojas simuliaciniams žaidimams parengia tokią me- 
džiagą:

Žaidimo aprašą: paskirtį ir tikslus, aktualius mąstymo as-•	
pektus, etapus ir joje vykdomas veiklas, žaidimo taisykles 
ir kt.
Žaidimui reikalingą medžiagą: informacinius lapelius, •	
užduočių ar instrukcijų paketus ar kt.

Svarbu žaidimą apsirašyti taip, kad kitą kartą būtų lengva jį 
prisiminti ir suorganizuoti, taip pat būtų galima pasidalinti su ki-
tais mokytojais.

Projektiniai arba kiti kūrybiniai darbai
Projektiniai darbai Lietuvos mokyklose jau nėra naujovė. Kai 

kurie mokytojai jau yra įvaldę šį metodą ir moka jiems parengti 
medžiagą. Yra parengta ne viena šį metodą pristatanti knyga. 
Todėl čia akcentuosime tik tuos momentus, kurie yra aktualūs 
CoRT mąstymo pamokoms.

Projektiniai darbai yra labai gera galimybė pereiti nuo mąsty- 
mo įrankių įvaldymo prie jų taikymo. Taip pat projektiniai darbai 
gali padėti susieti mąstymo pamoką su dalyko pamoka. Projek-
tinio darbo tema gali plaukti iš mokomojo dalyko, o mąstymo 
proceso aprūpinimas iš dBT mąstymo lavinimo programos.

Mokytojas, planuodamas projektinę užduotį, turi aiškiai ap- 
sibrėžti, kokio mąstymo jis tikisi iš mokinių ir kurių CoRT mąsty- 
mo įrankių panaudojimas gali padėti realizuoti šį mąstymą.

Tada mokytojas turi apsispręsti, ar mąstymo įrankių panau-
dojimas projektiniame darbe bus privalomas užduoties elemen-
tas, ar mokiniams bus tik rekomenduojama pritaikyti mąstymo 
įrankius. Šį savo sprendimą mokytojas turi aiškiai įvardinti ir 
46



užrašyti užduoties formoje.
Taip pat mokytojas turi nuspręsti, ar šia projektine užduotimi 

jis mokys mokinius taikyti konkretų mąstymo įrankį, o gal jau gali 
pradėti mokyti pasirinkti tinkamą mąstymo įrankį arba įrankius? 
Šis sprendimas taip pat turi atsispindėti užduoties formuluotėje.

Projektinės užduotys dažniausiai atliekamos grupėje, akcen-
tuojamas mokinių bendradarbiavimas, organizuotumas, susi- 
derinimas tarpusavyje ir pasidalijimas darbais. Šiame procese 
taip pat daug vietos CoRT įrankių pritaikymui. Mokytojas turėtų 
apgalvoti, kaip mokiniai reflektuos ir aprašys savo bendro darbo 
procesą ir mąstymo įrankių panaudojimą jame.

Dauguma projektinių užduočių baigiasi rezultatų pristatymu 
ir viešu aptarimu. Čia taip pat galima parengti užduotį klausy-
tojams, prašant juos aktyviai reaguoti panaudojant mąstymo 
įrankius (PMI). Bet kurie darbų pristatymai yra unikali galimybė 
lavinti įgūdį išklausyti kito žmogaus požiūrį (OPV).

Projektinės užduoties vertinimo kriterijuose taip pat turi 
atsispindėti, kaip bus vertinamas mąstymas ir mąstymo įrankių 
panaudojimas.

Projektinės užduoties, numatančios CoRT įrankių panaudo- 
jimą, aprašymas yra vertingas tuo, kad tokiu būdu parengiama 
mokymo medžiaga, kuri galės būti patobulinta, panaudota dar 
kartą ir ja bus galima pasidalinti su kolegomis.

Mąstymo įrankių taikymo dalyko pamokoje užduotys
Ne visi mokytojai imasi tiesiogiai mokyti CoRT pamokų. Dalis 

mokytojų svarbiausiu savo uždaviniu laiko dalyko mokymą. To- 
kie mokytojai gali sėkmingai integruoti mąstymo įrankius dalyko 
uždavinių sprendimui.

Bet kurio dalyko mokytojas mokiniams rengia užduotis, ku-
rios reikalauja iš mokinių atlikti vienokius arba kitokius mąstymo 
veiksmus. Mokytojas savo užduotis gali praturtinti CoRT mąsty- 
mo įrankiais.

Priklausomai nuo to, ar mokiniai yra įvaldę mąstymo įrankius, 
užduotys gali būti formuluojamos skirtingai.

47

CoRT1 programos įgyvendinimas klasėje



Edward de Bono CoRT MĄSTYMO PAMOKOS

Jei mokiniai dar nebuvo susidūrę su de Bono mąstymu ir 
CoRT įrankiais, tai mokytojas užduoties formuluotėje neįvardija 
mąstymo įrankių, o tik savo nurodymais nukreipia mokinių mąs- 
tymą tam tikra linkme.

Pavyzdžiui: Istorijos mokytojas užduotį formuluodavo taip: 
„Įvertinkite Molotovo ir Ribentropo pakto pasekmes”. Pritaikęs C&S 
įrankį jis tą užduotį gali patikslinti: „Įvertinkite Molotovo ir Riben-
tropo pakto pasekmes: a) tas, kurios pasirodė iš karto, b) tas, kurios 
išryškėjo po metų ar penkerių, c)  tas, kurios tapo aktualios 5-–25 
metų laikotarpiu ir d) tas, kurios aktualios dabar.”

Siekdami pilnai atlikti tokią užduotį mokiniai bus priversti at-
likti aprašytas minties operacijas, jų darbo rezultatas praturtės, 
bet tai dar nėra mąstymo lavinimas pagal CoRT metodiką.

Jei mokiniai jau yra supažindinti su CoRT 1 įrankiu C&S, tai 
užduoties formuluotė supaprastėja.

Pavyzdžiui. „Pritaikykite C&S Molotovo ir Ribentropo pakto 
pasekmių įvertinimui.”

Tokio tipo užduočių atlikimas ne tik praturtina dalyko mo- 
kymąsi, bet ir įtvirtina mąstymo įrankių panaudojimą.

CoRT programą taikantis mokytojas sukaupia dalyko už- 
duočių, kuriose yra integruoti CoRT programos įrankiai, bazę. Jei 
mokytojai pasidalintų tokiomis užduotimis, tai jų pamokos labai 
praturtėtų.

CoRT plakatai
Kartą išmokus vieną CoRT pamoką kyla poreikis jos nepamiršti. 

Tam reikalingas nuolatinis kartojimas ir priminimas. Tam tikslui 
buvo parengti CoRT 1 plakatai.

Išėjus CoRT pamoką turėtų būti pakabinamas ir paliekamas 
tos pamokos plakatas. Jis atlieka keletą funkcijų:

tylaus priminimo: mokiniai ir mokytojas kiekvieną pamoką •	
mato tą plakatą ir prisimena, ką jis reiškia;
skatinimo panaudoti mąstymo įrankius: mokytojas bet ku-•	
rioje pamokos vietoje gali stabtelėti ir paklausti: „Tai kokį 
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mąstymo įrankį mes galėtume čia pritaikyti?”. Mokiniai turi 
galimybę peržvelgti plakatus ir pasiūlyti įrankį. 

Plakatus galima pasidaryti patiems. Plakatus gali parengti ir 
mokiniai. Paprasčiausias ir greičiausias būdas yra ant didesnio 
formato (A3) atšviesti pamokos kortos pirmąjį puslapį.

CoRT kortelės
Tai paprasta ir veiksminga priemonė, skirta fizinei manipulia-

cijai mąstymo įrankiais. Jos ypač reikšmingos pereinant prie in-
teraktyvaus mąstymo įrankių panaudojimo.

Tokias korteles nesunku pasidaryti patiems. Ant nedidelių 
(maždaug 5x8 cm) kortelių galima atspausdinti mąstymo įran- 
kių pavadinimus ir kodus. Galima pridėti ir kelias nuorodas, pri- 
menančias su tuo įrankiu atliekamus minties veiksmus.

Tokias korteles galima padėti ant stalo prieš mokinį ir pa- 
prašyti:

„Išrink mąstymo įrankį, kuris galėtų padėti spręsti šią •	
problemą”.
„Išrink mąstymo įrankį, kurį reikėtų panaudoti pirmiausia •	
sprendžiant šį uždavinį”.

Kortelių kilnojimas padeda konkrečiai mąstančiam mokiniui 
lengviau manipuliuoti mąstymo įrankais. Manipuliuoti mąstymo 
įrankių sąvokomis galvoje sunkiau, negu manipuliuoti fiziniais 
objektais ant stalo. Kortelės taip pat gali priminti įrankius, kuriuos 
jie seniau mokėsi ir jau primiršo.

Kortelių dėliojimas labai naudingas tada, kai sprendžiama 
sudėtingesnė problema ir planuojamas didesnis darbas. Tada 
galima paprašyti atlikti tris darbus:

1. Išrinkti mąstymo įrankius, kurie padėtų parengti projektą (ar- 
ba kitą kompleksinę užduotį).
2. Sudėstyti tuos įrankius iš eilės taip, kokia tvarka juos panau-
dosite.
3. Trumpai pasakyti, ką mokinys planuoja daryti su kiekvienu 
įrankiu.
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Kortelių dėliojimas ir stumdymas yra daug patogesnis ir sma- 
gesnis negu mąstymo proceso planavimas užrašuose. Toks kor- 
telių dėliojimas primena žaidimą. Be to, čia mokinys turi galimy- 
bę bet kada korteles sumaišyti ir sudėstyti iš naujo. Rinkinyje 
gali būti po keletą to paties įrankio kortelių, kad mokinys turėtų 
galimybę pasirinktą įrankį pritaikyti kelis kartus.

Kortelių panaudojimas palengvina užduoties atlikimo plana-
vimą grupėje. Jei vienas grupės narys pradeda dėstyti korteles ir 
aiškinti, kaip reikėtų mąstyti, tai kitiems nariams lengviau sekti 
ir įsitraukti į bendrą darbą su savo pasiūlymais. Naujos kortelės 
padėjimas ant stalo ar jų nuoseklumo pakeitimas yra akivaiz- 
desnis negu žodžiu išdėstyti pasiūlymai.

Korteles galima naudoti mąstymo sesijos koordinavimui. 
Moderatoriui užtenka pakelti kortelę ir visi mato, kokio mąstymo 
įrankio panaudojimo laukiama iš grupės narių. Kortelės iškėlimas 
gali būti priminimas į šoną nukrypusiam grupės nariui arba visai 
grupei.

Diskusijose korteles galima panaudoti signalizavimui apie 
mąstymo įrankio panaudojimą.

Pavyzdžiui: Jei grupės narys nori atkreipti dėmesį į svarbius  
veiksnius, jis pirma pakelia CAF kortelę ir, gavęs žodį, pateikia 
veiksnių sąrašą.

Signalizavimas kortele yra pažangesnis už rankos pakėlimą, 
kadangi jis:

Priverčia kalbėtoją reflektuoti savo mąstymą ir laikytis •	
minties darbo disciplinos.
Padeda moderatoriui numatyti būsimų komentarų pobū- •	
dį ir  efektyviau išdėstyti pasisakymus.
Paskatina visus grupės narius panaudoti mąstymo įrankį, •	
kurį inicijavo grupės narys.

Kūrybingi mokytojai savo pamokose ne tik kuria mokymosi 
medžiagą, bet ir išradingai ją panaudoja.
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CoRT 1 programos įgyvendinimo vertinimas

Kas ir dėl ko yra vertinama?

Vertinimas yra kievieno mokytojo kasdieninė veikla: vertina-
mas mokinių pažangumas, pastangos ar padaryta mokymosi pa- 
žanga; mokytojai taip pat vertina ir savo veiklą, naujus meto- 
dus ir priemones.

Vertinimas tampa dar aktualesnis, kai į pedagoginę veiklą 
įvedama naujovė. Mąstymo lavinimas naudojant dr. Edward de 
Bono metodiką gali būti viena iš naujovių.

Prieš planuodamas vertinimą mokytojas pirmiausia turi sau  
atsakyti į klausimą: „Dėl ko aš vertinsiu?” Galimos pačios įvai- 
riausios vertinimo paskirtys:

A. Vertinimas gali būti reikalingas pasitikrinti, ar mokytojas 
pasiekia tikslus, dėl kurių naudoja dr. Edward de Bono 
metodiką.

B. Vertinimas gali padėti pamatyti, ar mokiniai išmoksta tai, 
ko mokytojas siekia juos išmokyti per mąstymo pamokas.
Vertinimas yra neatsiejama mokymo proceso dalis, kuri 
gali padėti mokiniams pajausti pažangą ir motyvuoti toli-
mesniam mokymuisi mąstyti arba ilgam „nužudyti” moky-
mosi motyvaciją.

C. Vertinimas reikalingas mąstymo lavinimo programai su- 
teikti formalumo. Visai kitaip mokytojai ir mokiniai žiūri į 
tuos mokymosi rezultatus, kurių pasiekimas yra formaliai 
vertinamas. 

Priklausomai nuo vertinimo paskirties skirsis ir tai, ką mes 
vertinsime.

Jei mokytojui aktualu pasitikrinti, ar jis pasiekia savo išsikeltus 
tikslus, tai pirmiausia turi apsibrėžti, ko jis siekia dr. Edward de 
Bono metodikos panaudojimu.

Jei siekiama praturtinti ir paįvairinti mokymosi procesą bei 
jį padaryti įdomesnį sau ir mokiniams, tai vertinime pagrindinį 

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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dėmesį reikėtų skirti šio rezultato fiksavimui. Čia gali padėti 
mokinių įsitraukimo ir nuotaikų stebėjimas bei mokinių požiūrio 
į Edward de Bono metodikos panaudojimą išsiaiškinimas.

Jei mokytojas siekia mąstymo įrankiais pagerinti dalyko iš- 
mokimą, tai turėtų pasitikrinti, ar tai pavyksta pasiekti. Pasitikrin- 
ti galima paprastu eksperimentu: keliose klasėse suplanuoti to  
paties dalyko mokymą ir tik vienoje iš jų panaudoti CoRT mąsty- 
mo įrankius. Paskui tuo pačiu testu reikėtų įvertinti mokymosi 
rezultatus ir juos palyginti. Patikimumo rezultatams pridės tai, 
kad bus palyginti tų klasių dalyko mokymosi rezultatai prieš 
eksperimentą arba eksperimentas bus ilgesnis ir apims kelis tes-
tavimus. Dalyko išmokimo rezultatams matuoti mokytojas turė- 
tų naudoti standartinius testus, kuriuos naudoja kasdieninėje 
veikloje.

Jei mokytojas siekia mąstymo lavinimo tikslų, tai jis turi įsi- 
vardinti siekiamus rezultatus ir juos vertinti. Šį vertinimą giliau 
panagrinėsime šiek tiek vėliau.

Jei vertinimas naudojamas kaip mokinių motyvavimo prie- 
monė, tai galime vertinti mokinių pastangas mąstyti užsiėmi- 
muose, namų darbų užduočių atlikimą ar konkrečios pamokos 
išmokimą, bet pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas savalai-
kiam kokybiškam grįžtamajam ryšiui. Motyvuojančio vertinimo 
galimybes aptarsime šiek tiek vėliau.

Jei vertinimas jums yra mąstymo lavinimo programos forma- 
lizavimo priemonė, tai turite:

iš anksto apsibrėžti siekiamus mąstymo lavinimo rezulta-•	
tus,
su jais supažindinti mokinius ir jų tėvus,•	
suplanuoti vertinimą,•	
jį įgyvendinti,•	
įforminti rezultatus ir suteikti formalų grįžtamąjį ryšį mo- •	
kiniams ir jų tėvams.

Tai, kas yra formaliai vertinama, dažniausiai užima aukštesnę 
vietą ugdymo turinio įgyvendinimo prioritetuose. 
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Mąstymo lavinimo rezultatų vertinimo galimybės

Siekdami vertinti mąstymo lavinimo pagal Edward de Bono 
metodiką rezultatus, pirmiausia turime juos apsibrėžti, o tik pas- 
kui ieškoti priemonių tų rezultatų vertinimui.

CoRT programos rezultatai
Mokymasis mąstyti yra visą gyvenimą trunkantis procesas. 

Apsirinka tie, kurie tikisi didelių mąstymo pokyčių tuojau pat po 
pirmo bandymo pritaikyti mąstymo įrankius. Trumpalaikis lavi- 
nimas gali nudžiuginti momentiniais rezultatais, bet mąstymo 
kompetencijos visuma atsiskeidžia tik po nuoseklaus darbo.

Žemiau pateiktoje lentelėje mąstymo kompetencijos plėtotę 
suskirstysime į lygmenis, juose apibrėšime siektinus CoRT pro- 
gramos rezultatus ir įvertinsime, kada galima tikėtis šių rezul- 
tatų.

Pilna mąstymo lavinimo programa CoRT susideda iš še- 
šiasdešimties pamokų. CoRT 1 „Išplėtimas” yra tik šeštoji jos da-
lis. Nuoseklus net vienos programos dalies įgyvendinimas leidžia 
pastebėti kai kurias reikšmingas mąstymo kompetencijos raiš- 
kas. Šioje lentelėje įvardijami CoRT 1 programos rezultatai.

dBT kompeten-
cijos lygmenys

Siekiami mąstymo lavinimo rezultatai Rezultatas pastebi-
mas

I. Iki-instrumen-
tinis lygmuo

I.1. Geba atlikti nurodytus minties 
veiksmus, tačiau dar  nereflektuoja savo 
mąstymo proceso ir naudojamo įrankio. 

Iš karto atliekant 
pateiktą užduotį arba 
po kelių bandymų

I.2.  Darosi natūralu priimti pasiūlymą 
pamąstyti ir dingsta pasipriešinimas 
siūlymui pamąstyti apie tai, kas neapgal-
vota ir nėra iš anksto paruoštų atsakymų.

Po penkių ar šešių 
mąstymo užsiėmimų 
nuoseklioje CoRT 1 
programoje

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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dBT kompeten-
cijos lygmenys

Siekiami mąstymo lavinimo rezultatai Rezultatas pastebi-
mas

II. Instrumento 
įvaldymo 
lygmuo

II.1. Mąstytojas gali sąmoningai „paimti“ 
mąstymo įrankį ir su juo pamąstyti. 

Po mąstymo įrankio 
perdavimo pamokos

II.2. Įgyjamas pasitikėjimas savo 
mąstymu.  

Po penkių ar šešių 
mąstymo užsiėmimų 
nuoseklioje CoRT 1 
programoje

II.3. Pradedama skirti, ką reiškia 
pamąstyti, o ką reiškia pateikti iš anksto 
paruoštą atsakymą ar prietarą. 

II.4. Atsiranda pasirengimas pamąstyti 
apie bet ką, net, jei tai ir atrodo nutolę 
nuo praktinio intereso ar kompetencijos 
srities. 

II.5. Grupės darbe ar sąveikoje su kitais
atsiranda pasirengimas klausyti kitų 
nuomonės, išgirsti kitą.

Po nuoseklios CoRT 1 
programos, o kartais ir 
antroje jos pusėje

II.6. Nebandoma sukvailinti („kvailystė”, 
„iš kur tai ištraukei” ir t. t.) pašnekovą, net 
ir tuo atveju, jei kito idėja skiriasi nuo 
savosios; 

II.7. Prapuola polinkis skubėti įrodyti 
savo požiūrio teisumą.

II.8. Sustiprėja tyrinėjimo ir gilinimosi, o 
susilpnėja greito sprendimo ir teisimo 
nuostata. 

Po nuoseklios CoRT 1 
programos su siste- 
mingu įtvirtinimu

II.9. Mąstymas tampa ne toks egocen-
trinis ir problemos nagrinėjime įskaitomi 
ne tik savanaudiški aspektai.

II.10. Mąstymas praplatėja, įskaitoma 
daugiau situacijos aspektų.
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dBT kompeten-
cijos lygmenys

Siekiami mąstymo lavinimo rezultatai Rezultatas pastebi-
mas

III. Instrumento 
taikymo lyg-
muo

III.1. Atsiranda gebėjimas panau-
doti mąstymo įrankius apgalvotai ir 
sklandžiai, bet įrankiai dar nenaudojami, 
jei neprašoma to daryti.

Antroje CoRT 1 
programos pusėje, 
jei buvo skatinamas 
taikymas

III.2. Mąstymo įrankiai prade-
dami naudoti savo paties iniciatyva: 
nusprendžiama, kurį įrankį panaudoti, ir 
jis naudojamas. 

Po nuoseklios CoRT 1  
programos su 
sistemingu įtvirtinimu 
taikant praktikoje

III.3. Atsiranda interaktyvus kelių 
mąstymo įrankių panaudojimas. 

Sukaupus 
savarankiško 
mąstymo įrankių
panaudojimo patirtį

IV. Principinis 
lygmuo

IV.1.  Atkreipiamas dėmesys į dBT 
mąstymo principus, sąmoningai 
siekiama juos praktiškai įgyvendinti 
kiekvienoje mąstymo situacijoje. 

Po CoRT 1 programos, 
jei  dirbama princi-
piniame lygmenyje ir 
mokiniai ne jaunesni 
nei 13 metų

IV.2. Vyksta mąstymo įrankių perkėlimas 
iš mąstymo pamokų į kitas situacijas. 
Nors perkėlimas atsiranda III lygmenyje, 
bet čia jis tampa sąmoningesnis, labiau 
specifinis ir organizuotas.  

Antroje nuoseklios
CoRT 1 programos 
pusėje, jei skatinamas 
taikymas

IV.3. Mąstymo įrankiai mąstytojui 
padeda realizuoti mąstymo principus. 

Sukaupus 
savarankiško 
mąstymo įrankių 
taikymo patirtį

V. Natūraliza- 
cijos lygmuo

V.1. dBT mąstymas tampa antrąja 
prigimtimi, individualios mąstymo 
kultūros norma. 

Sukaupus 
savarankiško 
mąstymo įrankių 
taikymo patirtįV.2. Dirbtini minties veiksmai, kaip tokie, 

daugiau nepastebimi, bet operacijos 
ir požiūriai tampa rutinine mąstymo 
dalimi. 

V.3. Atsiranda objektyvumas savo paties 
ir kitų mąstymo atžvilgiu. 

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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Skirtingų metodų panaudojimo galimybės vertinant CoRT programos 
rezultatus

Priklausomai nuo mąstymo lavinimo rezultatų reikia pasirinkti 
vertinimui tinkamą metodą. Čia trumpai apžvelgsime skirtingus  
vertinimo metodus, aptarsime jų panaudojimo galimybes bei su- 
siesime juos su jau apibūdintais mąstymo lavinimo rezultatais.

Metodas Panaudojimo galimybės Mąstymo 
lavinimo 
rezultatai

Dalyko moky-
mo užduočių 
vertinimas

Mokytojas, pateikdamas dalyko mokymosi 
užduotis, gali kelti tikslus – įvertinti, kaip mokiniai 
mąsto.
Jei mokytojas vertina mąstymo veiksmų atlikimą, 
tai užduotyje jis turi formuluoti reikalavimą 
panaudoti konkrečius mąstymo įrankius ir pateikti 
nuorodas, kurioje užduoties vietoje tai atlikti.
Jei mokytojas tikrina gebėjimą taikyti konkrečius 
mąstymo veiksmus, tai reikėtų apsiriboti reikala-
vimu pritaikyti konkrečius mąstymo įrankius.
Jei vertinamas gebėjimas savo iniciatyva pasirinkti 
ir pritaikyti mąstymo įrankius, tai apie mąstymo 
įrankius užduotyje nereikėtų užsiminti.
Užduoties atlikimo vertinime būtinai reikia išskirti 
mąstymo vertinimą.
Mąstymo vertinimas turi būti atliekamas pagal 
aiškiai apibrėžtus kriterijus. 

I.1.
II.1, II.3., II.9.
III.1–3
IV.2

Stebėjimas 
natūraliose
situacijose

Kai kurie mąstymo lavinimo rezultatai pamatomi 
tik stebint mokinius. Mokytojas gali pamatyti, kaip 
atsiskleidžia mąstymas bendraujant, diskutuojant 
ar kartu dirbant grupėje.
Mokytojas gali stebėti daugybę tokių situacijų, tik 
tam reikia pasirengti.
Galima stebėti individualų mokinį arba visą klasę.
Stebėjimui parengiamas stebėjimo protokolas, 
kuriame atidžiai surašomi visi ieškomi mąstymo 
požymiai.
Stebėjimo metu pildomas protokolas: šalia stebimų 
požymių daromi ženklinimai arba rašomi komen-
tarai, nurodantys, kas ir kaip pademonstravo šį 
mąstymo bruožą. 

I.2.
II. 2–9
IV.2
V. 1–3
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Metodas Panaudojimo galimybės Mąstymo 
lavinimo 
rezultatai

Stebėjimas 
dirbtinėse 
mąstymo 
situacijose

Kai kurias stebimas situacijas mokytojas gali 
sumodeliuoti: išprovokuoti diskusiją, suorganizuoti 
žaidimą, pateikti užduotį ar kt.
Svarbu, kad mokytojas žinotų, kokią mokinių veiklą 
jis nori išprovokuoti ir kokius mąstymo požymius 
jis bandys pastebėti.
Stebėjimo protokolas gali būti analogiškas tam, 
kuris naudojamas natūraliose situacijose.

I.2.
II. 1–9
III. 1–3

Mąstymo pro-
ceso refleksijos

Galima organizuoti individualias arba grupines 
mąstymo refleksijas. Galima jas daryti raštu arba 
žodžiu.
Svarbu, kad prieš tai būtų sukaupta mąstymo patir-
tis, kurią galima būtų reflektuoti.
Mokytojas turi suformuluoti aiškius refleksiją 
skatinančius klausimus: „Kokius mąstymo įrankius 
pritaikėte atlikdamas ...?”, „Kodėl nusprendėte 
pasirinkti šį mąstymo įrankį?”
Interpretuodamas atsakymus mokytojas turėtų 
ieškoti konkretaus mąstymo lavinimo rezultato 
požymių.

IV. 1, 3

Testavimas 
raštu

Mokytojas gali parengti testą, leidžiantį pamatuoti 
apibrėžtus mąstymo lavinimo rezultatus.
Kriterinio vertinimo testą turi sudaryti dvi dalys:  
1) užduotys arba klausimai ir  
2) vertinimo kriterijai su skale.
Vertinti galima balais arba parengti komentarus 
pagal kievieną vertinamą kriterijų.

I.1.
II. 1, 10
III.1

  
Siekiant įvertinti pokyčius, pasirinktas metodas turi būti nau- 

dojamas pakartotinai, kad galima būtų gretinti rezultatus ir 
apčiuopti mąstymo pasikeitimus.

Toliau aptarsime dažniausiai naudojamą testavimą. Jis nau- 
dojamas siekiant įvertinti mąstymo įrankių įvaldymą bei tai- 
kymą ir mąstymo pokytį po nuoseklios lavinimo programos 
įgyvendinimo.

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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CoRT 1 mąstymo įrankių įvaldymo ir taikymo testai
CoRT 1 programoje yra dešimt pamokų. Jose pristatomi 

septyni mąstymo įrankiai ir trys mąstymo situacijos, kuriose tie  
įrankiai gali būti pritaikyti.

Po kiekvienos pamokos mokytojui kyla klausimai: „Ar moki- 
niai išmoko pamoką?” „Ar jie įvaldė pristatytą mąstymo įrankį?”  
Į šiuos klausimus nesunkiai gali padėti atsakyti testas.

Galima parengti dešimt testų ir pasitikrinti po kievienos pa- 
mokos. Geriausia testuoti kitos pamokos pradžioje, kadangi tai  
gali atlikti ir priminimo funkciją ir padėti įvertinti mokinių mo- 
kymąsi tarp formalių užsiėmimų.

Galima parengti tris testus: po trečios, šeštos ir dešimtos 
pamokų. Tokie testai gali apimti po keletą mąstymo įrankių ir jų 
taikymo situacijas. Tokiu būdu bus galima įvertinti ne tik mąsty- 
mo įrankių įvaldymą, bet ir jų taikymą.

Galima parengti vieną didesnį testą po visos CoRT 1 progra-
mos. Jis leistų įvertinti visų pamokų rezultatus. Šio testo privalu-
mas yra tas, kad mokiniai priversti pakartoti pirmąsias pamokas, 
kurias jau gali būti užmiršę.

Nepriklausomai nuo testo dydžio reikia parengti du doku-
mentus:

Pirmasis yra skirtas užduotims, kurias mokinys turės atlik- •	
ti, ir klausimams, į kuriuos jis turės atsakyti.
Antrasis dokumentas turi pristatyti vertinimo kriterijus ir •	
vertinimo skales.

Testo užduotys gali iš principo nesiskirti nuo tų, kurios buvo 
atliekamos mąstymo pratybose. Kadangi kieviena atviro tipo 
užduotis gali sugeneruoti begalę atsakymų, tai reikia nurodyti 
reikalingą atsakymų kiekį.

Pavyzdžiui:
„Įvardinkite penkis veiksnius, kurie nulemia sprendimą išvažiuoti 

gyventi į užsienį”.
Reikalingas veiksnių kiekis gali būti nurodomas forma, kurią 

mokiniai turi užpildyti.
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Pavyzdžiui:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
4. .................................................................................
5. .................................................................................
Kadangi CoRT mąstymo pamokose yra svarbūs laiko rėmai, 

tai testo pildymo laikas turėtų būti ribotas. Reikėtų skaičiuoti 
vidutiniškai 1–2 minutes kievienai užduočiai, kurioje reikalau-
jama atlikti konkrečius minties veiksmus. Mąstymo įrankių taiky- 
mo mąstymo situacijose užduotims reikia skirti daugiau laiko: iki 
5 min., priklausomai nuo taikymo užduoties sudėtingumo.

Testo užduotis nėra sudėtinga parengti. Daug daugiau pa- 
stangų reikia vertinimo kriterijams parengti ir skalėms aprašyti. 
Vertinimo kriterijai ir skalė aprašomi kiekvienai testo užduočiai.

Čia panagrinėkime kriterijus, pagal kuriuos gali būti vertina- 
ma prieš tai pavyzdyje pristatyta veiksnių įvertinimo užduotis.

Pavyzdžiui:
Kriterijai gali būti trys:

Įvardintų veiksnių kiekis,•	
Veiksnių įvardinimo aiškumas,•	
Aprėptų aspektų kiekis.•	

Tada, kai jau turime kriterijus, reikia apmąstyti pasiekimų pa-
gal kiekvieną kriterijų lygmenis.

Pavyzdžiui:
Pagal kiekį galima išskirti šešis lygmenis nuo „nei vieno veiks- •	
nio” iki „visų penkių veiksnių”;
Pagal įvardinimo aiškumą galima pasirinkti, kelis lygmenis •	
išskirti. Čia bandysime išskirti penkis lygmenis: nuo „visiškai 
nesuprantamai įvardintas veiksnys”, iki „aiškiai ir taisyklin- 
gai įvardintas veiksnys”. Tarpinius lygmenis galima išskirti 
tokiu būdu: „įvardinta tik kodiniais žodžiais, kurie tarpu- 
savyje gramatiškai nesisieja”; „įvardinimas yra per platus ir 
jame sunku įžvelgti esmę”; „įvardinimas yra aiškus, tačiau  
yra formuluotės netikslumų”.

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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Aprėptus aspektus galima vertinti taip: aukščiausias lyg- •	
muo pasiektas tada, kai kievienas veiksnys yra iš skirtingo 
lauko, pasiekimo lygmuo žemėja tada, kai įvardinami veiks- 
niai yra labai artimi ir aprėptų aspektų skaičius mažėja.

Apmąsčius užduoties atlikimo pasiekimų pagal kiekvieną 
kriterijų lygmenis galima parengti bendrą užduoties vertinimo 
skalę. Pirmiausia reikia pasirinkti skalės plotį. Kriterinio vertini- 
mo patirtis parodė, kad mąstymo lavinimo rezultatus patogu 
vertinti septynių padalų skalėje.

Pavyzdžiui:

pasiekimo
lygmuo 
(balas)

pasiekimo rodikliai

puikiai (7) Aiškiai ir korektiškai įvardinti visi penki veiksniai ir jais aprėpti keturi 
arba penki aspektai

labai gerai 
(6)

Aiškiai ir korektiškai įvardinti visi penki veiksniai ir jais aprėpti trys 
aspektai.

gerai (5) Įvardinti penki veiksniai ir aprėpti du aspektai.
Vieno veiksnio formuluotė gali būti nekorektiška, bet leidžianti su-
prasti esmę.

patenkina-
mai (4)

Įvardinti keturi veiksniai, visų formuluotė korektiška ir apimti du as-
pektai.
Viename veiksnyje yra formuluotės netikslumų, bet aprėpti trys as-
pektai.

pakankamai 
(3)

Įvardinti trys veiksniai, jie suformuluoti korektiškai, bet aprėpia tik 
vieną aspektą.
Įvardinti keturi aiškūs ir korektiškai suformuluoti veiksniai, bet jie la-
bai panašūs, iš to paties lauko ir sukrentantys į vieną aspektą.
Trimis veiksniais bandoma apimti keletą aspektų, bet vieno veiksnio 
formuluotė nėra aiški.

blogai (2) Aiškiai ir korektiškai įvardinti tik du veiksniai.
Jie gali sukristi į vieną aspektą.

labai blogai 
(1)

Aiškiai ir korektiškai įvardintas tik vienas veiksnys.
Tik vienas bandymas įvardinti veiksnius yra aiškus ir korektiškas.

nevertintina 
(0)

Neparodyta jokių pastangų atlikti užduotį.

Šitoks skalių parengimo darbas atliekamas kievienai testo 
užduočiai. Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip didelis darbas, 
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bet jis labai palengvina testo taisymą ir sudaro galimybes suteik- 
ti kokybišką grįžtamąjį ryšį.

Tada, kai jau parengtos skalės kiekvienai užduočiai, ateina 
laikas nuspręsti, kaip bus išvedamas galutinis testo įvertinimas. 
Priimant šį sprendimą reikėtų orientuotis į vertinimo tikslus ir 
naudojamą vertinimo sistemą.

Kartais mes tikslingai nesiekiame apibendrinto testo įver- 
tinimo, o naudojame testą stiprių ir silpnų pusių identifikavimui 
bei tolimesnio mokymosi koregavimui. Tada mes dažniausiai 
naudojame ideografinį vertinimą. Tokiu atveju pakanka apiben-
drinti stipriąsias ir silpnąsias puses.

Kartais mes siekiame galutinio įvertinimo balu. Tokiu at-
veju nėra sudėtinga išvesti galutinį įvertinimą. Galima sumuo- 
ti visų užduočių balus, o galima panaudoti užduoties svarbą 
įvertinančius svorio koeficientus. Galima galutinį rezultatą pa- 
teikti balu, procentu, o galima ir pažymiu. Tai dažniausiai nulemia 
instituciniai vertinimo reikalavimai, pasirinktas vertinimo for-
malumas ir paskirtis.

Grįžtamajam ryšiui gali būti parengta standartinė forma. 
Priklausomai nuo vertinimo tikslų ir grįžtamojo ryšio stiliaus ga- 
lima išskirti dvi alternatyvas:

1 alternatyva – atviram komentarui skirta forma.
Šioje formoje reikia sudaryti lentelę, kur pirmojoje skiltyje 

būtų aprašyti vertinimo kriterijai, o antrojoje palikta vietos atvi-
ram komentarui. Paskutinė lentelės eilutė arba erdvė po lentele 
turi būti skirta apibendrintam įvertinimui, bendriems komen-
tarams ir tolimesnio mokymosi rekomendacijoms.

2 alternatyva – pasiekimo lygmens identifikavimui skirta for-
ma.

Šioje formoje pirmojoje skiltyje turi būti pristatyti pasiekimo 
lygmens rodikliai, o antrojoje palikta erdvė ženklinimui. Šią formą 
vertinga papildyti erdve bendram atviro pobūdžio komentarui.

Nuoseklioje mokymo programoje kievieno mokinio testo re-
zultatai renkami į jo mokymosi portfolio. Tai yra svarbu siekiant 
dokumentuoti mokymosi pažangą.

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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Kartais galima apibendrinti ir visiems mokiniams paskelb- 
ti visos grupės rezultatus. Tokiu atveju kievienas turi galimybę 
pasimatuoti su grupe. Tai būna aktualu mokiniams, siekiantiems 
pranašumo prieš kitus. Tačiau būtina perspėti, kad tokius paly-
ginimus reikia daryti atsargiai, kadangi tai lenktyniavimo kultū- 
ros elementas, o dr. Edward de Bono mąstymo kultūra yra orien-
tuota ne į lenktyniavimą, o į bendradarbiavimą.

Mąstymo pokyčius nustatantis testas
Pagrindinė CoRT 1 programos paskirtis yra praplėsti suvokimą. 

Įgyvendinant nuoseklią mąstymo lavinimo programą kyla klau- 
simas: „Ar mąstymo pamokos atliepia jų paskirtį?” Tai gali pa- 
rodyti mąstymo pokyčius nustatantis testas.

Tokiam tikslui yra parengiami du suderinti testai: vienas skir-
tas testavimui prieš įgyvendinant programą, o kitas – testavimui 
po mokymų.

Kievienas iš šių testų matuoja keturias mąstymo charakteris-
tikas:

Situacijos suvokimo plotį;•	
Mąstymo generatyvumą;•	
Mąstymo sklandumą;•	
Minties originalumą.•	

Testuojamam asmeniui pateikiama pasirinkimo iš alternatyvų 
situacija ir trys užduotys:

Pirmojoje reikalaujama įsigilinti į situaciją ir išrašyti viską, į •	
ką reikia atsižvelgti prieš priimant sprendimą. Ši užduotis 
prašo įvardinti veiksnius, bet veiksnių termino tiesiogiai 
neįvardina.
Antrojoje užduotyje prašoma išrašyti visus argumentus •	
„už” ir „prieš” kievienai iš dviejų alternatyvų.
Trečioje užduotyje prašoma priimti sprendimą.•	

„Prieš” ir „Po” testuose situacijos turi skirtis, bet būti panašios 
pagal savo artimumą testuojamos grupės patirčiai bei sudė- 
tingumą.
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Testas nėra anoniminis. Atsakymui naudojamas baltas po- 
pieriaus lapas, ant kurio reikia užsirašyti vardą ir pavardę. Testo 
pildymo laikas nėra ribojamas, bet fiksuojamas testo pildymo lai-
kas. Jei pildymui prireikia daugiau lapų, jų galima duoti.

Testo rezultatų analizei parengiamas rodiklių sąrašas. Jame 
išskiriamos trys rodiklių grupės:

1 grupė – matuojami individualūs rodikliai:
Užduoties atlikimo laikas (min.)•	
Įvardintų veiksnių kiekis.•	
Originalių veiksnių kiekis.•	
Įžvelgti aspektai.•	
UŽ argumentų kiekis (A alternatyva).•	
Originalių UŽ argumentų kiekis (A alternatyva).•	
PRIEŠ argumentų kiekis (A alternatyva).•	
Originalių PRIEŠ argumentų kiekis (A alternatyva).•	
UŽ argumentų kiekis (B alternatyva).•	
Originalių UŽ argumentų kiekis (B alternatyva).•	
PRIEŠ argumentų kiekis (B alternatyva).•	
Originalių PRIEŠ argumentų kiekis (B alternatyva).•	
Sprendimas: nenuspręsta, pasirinkta A alternatyva, pa-•	
sirinkta B alternatyva, rastas trečias kelias.

2 grupė – išskaičiuojami individualūs rodikliai:
UŽ ir PRIEŠ bendras argumentų kiekis (A alternatyva).•	
UŽ ir PRIEŠ bendras originalių argumentų kiekis (A alter-•	
natyva).
UŽ ir PRIEŠ argumentų skirtumas (UŽ – PRIEŠ) (A alternaty-•	
va).
UŽ ir PRIEŠ bendras argumentų kiekis (B alternatyva).•	
UŽ ir PRIEŠ bendras originalių argumentų kiekis (B alter-•	
natyva).
UŽ ir PRIEŠ argumentų skirtumas (UŽ – PRIEŠ) (B alternaty-•	
va).
Bendras argumentų kiekis (UŽ ir PRIEŠ A ir B alternatyvai).•	
Originalių argumentų procentas nuo visų argumentų (UŽ •	
ir PRIEŠ A ir B alternatyvai).

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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Originalių veiksnių procentas.•	
Atmestos alternatyvos UŽ argumentų kiekis.•	
Priimtos alternatyvos PRIEŠ argumentų kiekis.•	
Minčių generacijos greitis (mintis / min).•	

3 grupė – grupės rodikliai:
Vidutinis užduočių atlikimo laikas (min.)•	
Vidutinis minčių generacijos greitis.•	
Įvardintų veiksnių kiekis.•	
Įžvelgti aspektai.•	
UŽ argumentų kiekis (A alternatyva).•	
PRIEŠ argumentų kiekis (A alternatyva).•	
UŽ argumentų kiekis (B alternatyva).•	
PRIEŠ argumentų kiekis (B alternatyva).•	
Nenusprendusių asmenų kiekis.•	
Pasirinkusių alternatyvą asmenų kiekis.•	
Pasirinkusių trečią kelią asmenų kiekis.•	
Trečio kelio sprendimų kiekis.•	

Matuojami individualūs rodikliai suvedami į šabloną ir su- 
skaičiuojami kiti reikalingi rodikliai.

Analizuojant duomenis ieškoma skirtumo tarp „Prieš” ir „Po” 
testų rezultatų pagal kievieną reikšmingą rodiklį. Interpetuojant 
skirtumus konkretūs rodikliai siejami su matuojamais mąstymo 
požymiais.

Vertinimui tikrumo pridėtų abiejų testų rezultatų lyginimas  
su dar viena to paties amžiaus grupe (paraleline klase), kuri ne- 
dalyvavo CoRT 1 mokymuose.

Šis vertinimas iš mokytojo reikalauja tyrimų žinių ir įgūdžių. 
Jei mokytojas jų neturi, tai gali kreiptis konsultacijos į kolegas ar 
savo dBT trenerį.

Mąstymo pokyčių klasėje stebėjimas
Vertindamas mokytojas sau ir mokiniams parodo mokymosi 

mąstyti vertę.  Tai, kas vertinimu užfiksuota, tampa reikšmingu 
mokymosi pasiekimu. Mokyklose įprasta naudoti kontrolinius 
darbus ir testus, tačiau ne visi mąstymo lavinimo pasiekimai 
64



gali būti pamatuoti testais. Didelė jų dalis gali būti užfiksuota 
kryptingai stebint savo mokinių pasisakymus, darbą grupėje, 
bendravimą ir rašto darbų atlikimą. Tie pasiekimai yra ne mažiau 
vertingi, tik dažnai lieka neužfiksuoti.

Kartais mąstymo lavinimo rezultatus pirmi pastebi kiti moky- 
tojai arba mokinių tėvai. Teko girdėti iš paauglių tėvų: „Mano  
dukra nustojo priešgyniauti ir mes pradėjome kalbėtis.” Kolegos 
mokytojai taip pat pastebi, kad „ši klasė pradėjo mąstyti sa- 
varankiškai, daugiau reikšti savo požiūrį ir išklausyti mokytojos  
požiūrį.” Tokie kitų pastebėjimai suteikia mokytojui tikrumo tuo,  
ką jis ar ji daro. Jei tai nėra dokumentuojama, tai jie ir lieka 
žodžiais.

Norint užfiksuoti mąstymo pasiekimus, pirmiausia reikia apsi- 
brėžti, kokių pasiekimų tikimės ir ieškome. Tada apgalvoti, kaip 
tie mąstymo rezultatai gali pasireikšti. Tuos konkrečius mąstymo 
pasiekimų požymius reikia susirašyti ir jų pagrindu parengti ste- 
bėjimo protokolą.

Pirmiausia apžvelkime, kokių mąstymo požymių galima ieško- 
ti po darbo su CoRT 1 programa.

Paprašytas panaudoti mąstymo įrankį, atlieka minties •	
veiksmus, kurių reikalauja mąstymo įrankis.
Mąstymo įrankių įvardinimui naudoja etiketes.•	
Savo iniciatyva gali panaudoti mąstymo įrankį.•	
Prieš panaudodamas mąstymo įrankį pasako, kokį įrankį •	
naudos.
Atlikęs minties veiksmus gali pasakyti, kokį įrankį naudo-•	
jo.
Pradeda mąstyti savarankiškai ir už save: „aš manau”.•	
Imasi mąstyti bet kokia tema, net ir ten, kur trūksta žinių ir •	
nėra iš anksto paruoštų atsakymų.
Padaugėja savų minčių kiekis.•	
Mintys darosi originalesnės.•	
Pasitiki savo gebėjimu rasti sprendimus.•	
Imasi ieškoti alternatyvų ir naujų galimybių.•	
Greičiau imasi užduoties, žengia pirmą žingsnį.•	

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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Nebijo reikšti savo požiūrio, nebijo nusišnekėti ar apsikvai- •	
linti.
Nebijo išsakyti kitokios, skirtingos minties, išsiskirti, nu- •	
stoja slapstytis už bendraminčių.
Įsiklauso į kito žmogaus požiūrį.•	
Suvaldo pirminę kritišką reakciją į kitų žmonių idėjas.•	
Sumažėja poreikis bet kokia kaina ginti savo požiūrį.•	
Sumažėja intelektualinis agresyvumas: nustoja ginčytis, •	
pulti kito požiūrį.

Mokytojas gali pats stebėti visą klasę arba individualius mo-
kinius, jis gali į pamoką pasikviesti stebėtojus. Jis taip pat gali 
paprašyti kitų mokytojų arba mokinių tėvų pasidalinti savo pa- 
stebėjimais.

Pagrindinė stebėjimo priemonė – stebėjimo protokolas. Čia 
reikėtų pasirengti lentelę, kurios pirmojoje skiltyje būtų surašyti 
stebimi požymiai, o antroji palikta komentarams arba ženklams.

Pavyzdžiui:
Pasirinktą dienų skaičių galite stebėti vieną mokinį. Stebėjimui 

pasirinkite ne daugiau dešimt aktualių mąstymo požymių. Paste- 
bėtą požymį galima paženklinti „+” ženklu.

Užpildyto protokolo fragmentas atrodys taip:
požymis 1d. 

2012 09 07
2d. 
2012 09 14

3d. 
2012 09 21

4d. 
2012 09 28

1. Nebijo išsakyti kitokios, 
skirtingos minties

+ ++ +++

2. Įsiklauso į kito žmogaus 
požiūrį

+ +++

3. Nesuvaldo pirminės 
kritiškos reakcijos*

+

4. Bet kokia kaina gina savo 
požiūrį*

+

...
* Šie požymiai rodo neįvaldytą dBT mąstymą
Stebėjimą galima pakartoti po kelių mėnesių darbo su CoRT 1 

programa.
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Analizuojant reikėtų ieškoti atskirų požymių raiškos dažnio 
pokyčio.

Panašus protokolas gali būti parengtas mokinių klasės ste- 
bėjimui. Tik vietoj ženklinimo galima įrašyti mokinio vardą, ku-
rio mąstyme tą požymį pastebėjote. Grupės stebėjimo protokolo 
analizė gali atskleisti ne tik skirtingų požymių raiškos pokyčius, 
bet ir skirtingų mokinių daromą pažangą. Savo mąstymo pažan- 
ga išsiskiriančius mokinius galite stebėti individualiai ir patvirtin- 
ti savo pirminius pastebėjimus.

Nors stebėjimas reikalauja papildomo laiko ir naujų įgūdžių, 
tačiau savo darbo lavinant mokinių mąstymą rezultatų užfik- 
savimas atperka visas pastangas.

Vertinimas kaip motyvuojantis ir provokuojantis grįžtamasis ryšys
Mokymosi ir pasiekimų vertinimas vyksta daug dažniau nei 

planuoti kontroliniai darbai, testavimai ir stebėjimai. Mokytojai 
vertina kiekviename žingsnyje. Jie dažnai spontaniškai vertina 
mokinių pasisakymus pamokose: vienus pagiria, kitus pakriti-
kuoja, o trečius praleidžia pro ausis. Mokytojas savo vertinimą ne 
tik išsako žodžiu, vertinimas atsispindi mokytojo veido išraiško- 
je ir veiksmuose.

Mąstymo lavinimo pagal dr. Edward de Bono pamokose mo-
kiniai skatinami mąstyti ir paviešinti savo požiūrį. Tai, kaip moki-
niams pavyks įsitraukti į aktyvų mokymąsi mąstyti, didele dalimi 
priklauso nuo mokytojo vertinamųjų veiksmų. Mokytojai žino, 
kad neatsargiai išsprūdusiu vertinimu galima ilgam užgesinti 
mokinio norą mokytis.

Pirmasis mokytojo, pradėjusio dirbti su Edward de Bono me-
todika, uždavinys yra suvaldyti nežabotą norą kritikuoti savo 
mokinių idėjas ir mintis. Mokytojas turėtų prisiminti keletą prin- 
cipinių dBT nuostatų:

Mokinys turi teisę mąstyti taip, kaip jis mąsto.•	
Kieviena nauja mintis yra vertinga jau tuo, kad ji yra.•	
Kiekvienai idėjai galima pasakyti PO (traktuoti ją kūry- •	
biškai).

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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Mokytojas klasėje iš mokinių gali išgirsti visokiausių minčių. 
Pradinė mokytojo nuostata turėtų būti jas visas išgirsti, užfiksuo- 
ti ir atkreipti visų kitų mokinių požiūrį į išsakytą mintį:

„Jonė galvoja taip ...”•	
„Tai dar vienas būdas į tai pažiūrėti”•	
„Žiūrėkite, Justė atkreipė mūsų dėmesį į ...”•	
„Taip, Petrai, dar niekas apie tai nepagalvojo”•	
„Paklausykite, kaip galvoja Mantas”•	

Mokytojui labai svarbu išgirsti ir užfiksuoti originalią mokinio 
mintį. Mokytojas turi suvaldyti savo norą paryškinti, performu-
luoti ir pataisyti.

Tinkamos mokytojo reakcijos parodys mokiniams, kad kiek- 
viena mokinio mintis yra vertinga, ir paskatins juos išsakyti tai, ką 
galvoja.

Kievienoje klasėje bus mokinių, kuriems bus labai sunku su-
formuluoti ir pateikti savo mintį. Nereikėtų skubėti nuvertinti 
tokių mokinių. Jie reikalauja didesnio mokytojo dėmesio ir paska-
tinimo. Galima jų paprašyti pirma užsirašyti savo mintį, o paskui 
ją garsiai perskaityti. Jei išsakyta mintis nėra aiškiai įvardinta, 
mokytojas neturėtų užsiimti kritika, o galėtų pabandyti rasti pa-
sisakyme „racionalų grūdą” ir jį „išgvildenti”:

„Ar tu norėjai pasakyti, kad ...?”•	
„Aš tavo pasisakyme girdžiu dvi susipynusias mintis: ...”•	
„Ką tu turi omenyje, kai sakai ...?”•	
„Taip, matau, kad tu turi idėją, gal gali plačiau paaiškinti...?”•	

Pasitikslinant reikia būti atsargiems ir stengtis neprimesti mo-
kiniams savo matymo.

Bus ir tokių situacijų, kada mokytojas negalės nevertinti, nes  
mokinių mąstymas bus toli nuo to, kurio moko dr. Edward de  
Bono savo metodika: vieni mokiniai pertransliuos visiems žino- 
mas tiesas, kiti bandys pademonstruoti žinias, treti bandys prisi-
taikyti prie išsakyto draugų požiūrio, o ketvirtieji ieškos to vie- 
nintelio teisingo atsakymo, kurį žino tik mokytojas.

Tose situacijose mokytojui reikia reaguoti greitai, tiksliai at- 
pažinti ir įvardinti mokinio pasisakymą ir pabandyti provokuoti 
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individualų požiūrį:
„Mes jau tai girdėjome iš Antano, o ką jūs galite pasiūlyti •	
naujo.”
„Taip, atspėjai, ką aš turėjau omenyje, o ką manai tu.”•	
„Taip, mes tai visi skaitėme, o ką tu tuo norėjai mums pasaky-•	
ti.”
„Gerai, visi taip mano, o kas turi kitą požiūrį.”•	

Vertinimas pirmiausia turi padėti susitiprinti mokinių pasi- 
tikėjimą savo mąstymu bei paskatinti savarankiškai mąstyti, o tik 
paskui provokuoti ir skatinti mąstyti geriau, plačiau ar giliau.

Kai mokiniai jau peržengia pirmąjį savarankiško mąstymo 
barjerą ir pradeda patys drąsiai generuoti mintis, galima iš lėto 
pereiti prie provokuojančio vertinimo:

„Taip, tai yra vienas požiūris, o kaip dar galima pamąstyti?”•	
„Tu pateikei tris pliusus ir tik vieną minusą, gal gali pagalvoti •	
apie minusus?”
„O jei pabadytum atitolti nuo to, ką dabar pasakei, tai ką •	
pamąstytum?”

Tačiau reikia prisiminti, kad provokuojantį vertinimą reikia 
naudoti atsargiai. Reikia vengti sumaišties ir nuolatinio nepa-
sitenkinimo įspūdžio.

Kartais mokytojui nebūtina pačiam vertinti mokinius, o pa- 
kanka tik sukurti situaciją, kur mokiniai galėtų patys save įsi- 
vertinti. Tokias savęs įsivertinimo situacijas mokytojas kuria kiek- 
vienų pratybų metu. Mokiniai gali išgirsti kitų mokinių mintis, 
sekti jų mąstymo eigą ir kitų mąstymą sugretinti su savuoju:

„Aš apie tai net nepagalvojau.”•	
„Aš apie tai pagalvojau, bet neišdrįsau grupėje apie tai •	
prabilti.”
„Jis sugalvojo tris pliusus, o aš tik vieną.”•	
„Ji nebijo pasakyti, ką galvoja.”•	

Mokytojas gali dirbtinai sukurti lenktyniavimo situaciją, ku- 
rioje individas arba komanda gali laimėti.

CoRT1 programos įgyvendinimo vertinimas
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Pavyzdžiui:
Visi mokiniai individualiai per minutę sugalvoja daugiausiai 

veiksnių, kiek gali sugalvoti. Paskui visi pakviečiami atsistoti ratu ir 
paprašoma iš eilės pasakyti po vieną veiksnį. Jau įvardinto veiksnio 
kartoti negalima. Tie, kurie jau neturi nieko naujo pasakyti, sėdasi 
patys. Ratas sukamas tol, kol stovėti lieka vienas.

Panašiai galima surinkti ir grupių darbo rezultatus. Tada aiškiai 
pasimatys, kuri grupė padirbėjo geriausiai.

Toks rugtyniavimas ne tik kuria vertinimo ir įsivertinimo ga- 
limybes, bet ir paįvairina mąstymo pratybas. Tačiau nereikia juo 
piktnaudžiauti. Būtina prisiminti, kad Edward de Bono mąstymas 
yra bendradarbiavimą, o ne konkurenciją skatinantis mąstymas.

Daugelį mokinių galima motyvuoti mokytis mąstyti sukūrus 
galimybę lenktyniauti su pačiu savimi. Tam geriausiai tinka mo- 
kymosi aplanko (portfolio) metodas. Mokytojas turėtų sukurti 
sąlygas mokiniams sistemingai kaupti savo mąstymo rezultatus 
ir juos analizuoti.

Pavyzdžiui:
Mokytojas gali paprašyti mokinių savo mokymosi aplanke įvesti 

skiltį „pažanga”. Kelis kartus CoRT programos įgyvendinimo eigoje 
mokytojas gali pateikti panašias užduotis ir jų atlikimo rezulta-
tus kaupti. Paskui mokiniai gali patys pagal užduotus kriterijus 
analizuoti ir lyginti tų užduočių atlikimo rezultatus. Taip mokiniai 
gali patys atrasti, kaip daugėja minčių, kaip jos darosi įvairesnės ir 
originalesnės.

Mokiniai, vieną kartą pajutę, kad mokymasis mąstyti duoda 
apčiuopiamų rezultatų, bus ilgam motyvuoti mokytis. O moty-
vuotas mokymasis dovanos naujus rezultatus. Vertinimu moky-
tojas pirmiausia turi siekti sukurti šį užburtą motyvuojančios 
sėkmės ratą.
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